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Suveränt VM i swooping
SFF blir av med frivilliguppdraget
Ordförande- och CI-konferensen 2008

Från oss alla
…till er alla. Finanskris, varsel och neddragningar
överallt. Det är en svart tid i Sverige och orosmolnen
hänger tunga över landet.
Hur det kommer att se ut för vår sport i framtiden
är också osäkert eftersom Försvarsmakten håller på att
se över sina frivilligorganisationer och vad vi kostar i
förhållande till arbetet vi gör. Om vi inte längre är en
del av försvaret, vilka är vi då? Och hur ska vi lösa de
finansiella och materiella problem som det kommer att
innebära för klubbarna i landet? Den och många andra
frågor diskuterades under CI- och ordförandekonferensen i november och ni kan läsa mer om hur diskussionerna gick på sidorna 6-12.
Men om ovanstående är tråkigt och mörkt så var
det precis tvärtom när tre svenska killar flög ner till
varma, soliga Sydafrika för att swoopa järnet på VM.
Läs på mittuppslaget hur Göran Schwarz tog en fantastisk silvermedalj, hur både han och Jens Thögersen
hamnade bland världens topp 15 bästa kalottflygare
och Stefan Burström tog svenskt rekord i speed. Heja
Sverige!
Tycker du att det känns lite häftigt att åka till andra
klubbar, hoppa ur nya plan och se nya landningsplatser? Då ska du läsa om expeditionen till Himalaya som
gjordes av ett gäng äventyrslystna hoppare från hela
världen i oktober. Där kan vi snacka nya landningsfält,
tänk att hänga i skärmen med Mount Everest bakom
sig! Läs om den extrema resan och kolla in de häftiga
bilderna på sidorna 20-22.

Snart är det ett nytt år och många av oss går kanske
och planerar hur vi ska lägga upp nästa säsongs hoppning. Vissa av oss har som mål att gå färdigt sin kurs,
andra kanske siktar mot lite större mål, som att börja
hoppa stort eller flyga vingoverall. Ta en titt på sidan
24 och Sivs tips om hur man bär sig åt för att bli inbjuden till brittiskt världsrekordsförsök (det var något
om att se snygg ut på bild som gällde)... och läs om
hur Team Wingman ska öka intresset och säkerheten
för vinghoppare i landet på uppslaget därpå.
Ta en paus i julstöket, häll upp lite glögg, gör iordning ett fat med pepparkakor och knäck och sjunk ner
i soffan med din favorittidning en stund.
En riktigt god jul önskar vi på redaktionen.
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Kalendariet 2008. Lösryckt. Händelser, notiser och annat av vikt.
SFF info
Ordförande Lina Gardlow.
Ordförande- och CI-konferensen
2008 – nya förutsättningar. En miljon försvinner med frivilliguppdraget.
Äntligen sommarläger igen! Höjd
medlemsavgift och bantade utgifter.
Stöd att söka från RF. Flygsportförbundet och RF ger stöd och
tyngd.Tävlingsfonden misskött.
Riksinstruktören, Petter
Alfsson-Thoor – om att påverka.
Frivilliginfo –
Översyn av frivilligorganisationer.
Klubbsvepet –
Arvika fallskärmsklubb.
VM i swooping –
“You are like… good and shit.”
Hoppning på världens tak –
expedition Mount Everest.
Tunnelflygning i Moskva.

Satsa stort – jo, du kan visst!

Förbundskurserna ändrar form.

Flyg i flock – nystartade
team Wingman hjälper sugna.

Nyfiken på Jonas Ponas.

Flygsportmöte på hög nivå.
U.S. nationals 2008.
VFS – fyrmanna
friflygning exploderar.

Pryltorget, säljes och köpes.
Kontakta SFF! Alla kontaktvägar.

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

Omslaget:
Thomas ”Tummen” Biehl swoopar det
snötäckta Rommefältet en helg i november.
Foto: Sara Hall Ericson
Ansvarig utgivare
Lina Gardlow,
Svenska Fallskärmsförbundet
Telefon: 0706-67 45 68
E-post: lina.gardlow@ufk.nu
Redaktörer – planering och texter
Mirijam Geyerhofer
Vitemöllegatan 16 B
214 42 Malmö
Telefon: 0703-52 72 53
E-post: mirijam.geyerhofer@gmail.com
Anna Oscarson
Brearedsvägen 85
432 38 Varberg
Telefon: 070-201 52 11
E-post: anna.oscarson@gmail.com
Boel Stier
Norra Agnegatan 32 nb
112 29 Stockholm
Telefon: 0704-80 09 88
E-post: boel@boel.se

Svensk Fallskärmssport nr 6, 2008

Signerade artiklar
Signerade artiklar speglar författarens bild av verkligheten och
inte nödvändigtvis Svenska fallskärmsförbundets.
Produktion
Layout, originalarbete, bildredigering och distribution:
Anders Nyqvist,
Himmelsdyk,
Box 110, 438 23 Landvetter
telefon 031–91 88 01
fax 031–91 88 02
E-post: himmelsdyk@telia.com
Annonser
Anders Nyqvist, Himmelsdyk,
adress som ovan.
Medarbetare i detta nummer
Petter Alfsson-Thoor, Lucie Fenton,
Lina Gardlow, Richard Johansson,
Bengt Lindgren, Staffan Lundin.

Insänt material
Redaktionen ansvarar endast
för beställt material. Vi förbehåller oss rätten att redigera insända texter. Godkännande av publicering i SFS är samtidigt
publiceringsgodkännande av
det tryckta materialet som en
lågupplöst PDF-fil på hemsida
tillhörande SFF eller SFS.
Utgivning
1/09: vecka 9
2/09: vecka 18
3/09: vecka 26
4/09: vecka 35
5/09: vecka 44
6/09: vecka 52

Kontakta
redaktionen
för besked om
materialdag.

Adressändring
Medlemmar i Svenska
Fallskärmsförbundet (SFF)
skickar adressändring till SFF
(se nedan). Endast icke-SFFmedlemmar skickar adressändring till Himmelsdyk (se
ovan ”Produktion”).
Svenska
Fallskärmsförbundet
Sjöhagsvägen 2
721 32 Västerås
Telefon kansli / RI: 021-41 41 10
Fax: 021-41 541 19
E-post kansli: info@sff.se
Hemsida: www.sff.se

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

Ruben Hamberg
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Tre svenska cuptävlingar blir två
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Till säsongen 2009 kommer det bara att arrangeras två Svenska
cupen-tävlingar och inte tre, som tidigare år. Uppslutningen är inte
tillräckligt stor för tre deltävlingar och lagen hinner inte med att delta på alla tävlingar som det är. Normalt sett har totalsegrare i respektive gren utsetts efter säsongens tre cuptävlingar men nu blir
de två resterande cuptävlingarna istället helt fristående.
Beslutet fattades av förbundets tävlingskommitté i slutet av november. Datum för 2009 års cuptävlingar blir 13-14 juni i Västerås och
4-5 juli i Gryttjom.

Nya rekord i precisionshoppning
FAI har nu godkänt två rekordansökningar som kommit in under året.
Den första är från Ryssland där Andrey Savin slagit Liudmila Zemskas rekord från augusti 2007. Det nya rekordet är en centimeter
på sju omgångar, det tidigare var en centimeter på fyra omgångar.
Det andra rekordet som FAI godkänt är ett damrekord av Olga
Lepezina i Slovakien där hon på fem omgångar hoppat tre centimeter. Även där var det Liudmila Zemskas gamla rekord som slogs.

på

g ång

2009

Nya rekord i kalottflygning
Världens längsta tvåmannasekvens i CF (kalottformation) är 18 formationer under arbetstiden 60 sekunder. Rekordet sattes på VM i
Teuge i september och stolta rekordinnehavare är ryssarna Sergej
Kulakov, Igor Pugachev och Sergej Vibe. Det tidigare rekordet var
på 16 formationer och sattes för ett år sedan av ett lag från USA.
Det meddelar FAI (den internationella flygsportsfederationen)
som också informerar om att hastighetsrekordet i swooping (canopy piloting) är 2,44 sekunder och sattes av Moritz Friess från Tyskland i augusti i år.

FEBRUARI
27 feb -1 mars: BAS-kurs på Bosön,
Stockholm. Sista anmälan 19 januari
2009. Se info på www.sff.se
MARS
11-15 mars: Kursledarkurs, Bosön,
Stockholm. Sista anmälan 19 januari
2009. Se info på www.sff.se
12-15 mars: Hoppmästarkurs, Bosön,
Stockholm. Sista anmälan 19 januari
2009. Se info på www.sff.se
20-22 mars: Hoppledarkurs, Bosön,
Stockholm. Sista anmälan 19 januari
2009. Se info på www.sff.se
MAJ
15-17 maj: Basic tunnel camp i Bedford.
25-29 maj: Basic camp, vecka ett i Gryttjom.
JUNI
1-5 juni: Basic camp, vecka två i Gryttjom.
6-13 juni: World Air Games, Turin, Italien. Se
info på www.wag2009.com
13-14 juni: Svenska cupen 1, FKA, Västerås.
Info på www.fkaros.se
JULI
4-5 juli: Svenska cupen 2, SF, Gryttjom. Mer
info på www.skydive.se
16-26 juli: World Games, Kaohsiung, Taiwan.
Se info på www.worldgames2009.tw
28-31 juli: SM i alla tävlingsgrenar förutom
10-manna speedformation (se 5-6 sep)
och precision (kommer att arrangeras
separat i juli eller augusti, datum ej klart.
Reservdag för SM 1 augusti. SF, Gryttjom.
Mer info på www.skydive.se
AUGUSTI
15-22 augusti: Militära VM, Lucenec,
Slovakien. Se www.cism-milsport.org
/eng/welcome.html
30 aug – 6 sep: Världscup och
Europamästerskap i FS och artistiska
grenar, Prostejov, Tjeckien. Se info på
www.ec2009.com
5-6 sep: SM i 10-manna speedformation,
FKA, Västerås. Info på www.fkaros.se
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Svensk på världsrekord i vingoverall
Martin Libelt från team Wingman var som enda svensk representerad när 71 personer gjorde en flockdive på Skydive Elsinore i USA i
november. I nästa nummer kommer Martin att ge er en utförlig berättelse från resan, till dess får ni hålla till godo med reportaget på
sidan 26.

Förnya i

Skynet
Alla som ska förnya sin licens 2009
gör det i Skynet. Systemet öppnades
den 1 december och är SFF:s medlemsregister samt adressregister för
SFS. Man väljer aktivt om ens uppgifter ska vara synliga för landets övriga
hoppare.
Systemet har många fördelar. Förbundet har hittills jobbat i ett föråldrat
system som har krävt onödigt mycket
arbete. Nu blir allt smidigare och risken för misstag blir mindre.
Till exempel kommer kursledare att
registrera nya elever direkt i Skynet vilket kommer att innebära att de får sitt
licensnummer direkt.
Om du glömt din licensbricka när du
kommer till ett nytt fält (i Sverige) kommer hoppledaren att kunna söka på
ditt namn för att se om du är förnyad
eller inte.
Till att börja med körs systemet i sin
grundform. Så småningom kommer
det att bli en sida för e-fakturering där
klubbarna kan logga in och se vilka utgifter de har att betala till förbundet.
Det kommer också att bli lättare att
nå folk. Speciella utskick kan enkelt göras till exempelvis landets alla a-certare. Det gäller då att alla hoppare uppdaterar sina uppgifter så aktuell
hemadress och mejladress finns i registret.
Adressen till Skynet är skynet.sff.se

Flytande filmfestival
Stockholm skydive filmfestival kommer nästa år att arrangeras i en helt
ny tappning. Den 31 januari klockan 17.00 avgår Birka Paradise och
ombord finns partysugna filmfestivalbesökare. Evenemanget ”X3M
Come Together” är både en sammanfattning av året som gått och en
försmak inför sommaren som komma skall. Förutom filmfestival med
den traditionsenliga utdelningen av det prestigefyllda priset Cold steel
award kommer det också att arrangeras modevisning av Birdman streetwear och diverse andra event tills solen går upp. Inte bara fallskärmshoppare utan även folk från andra extremsporter bjuds in. Alla
är välkomna och förhoppningen är att ännu fler ska bli nyfikna på att
börja hoppa fallskärm efter denna resa. Värd för evenemanget är Carolina Mallwitz, Sofie Sagfossen och Fredrik von Schmalensée. För
540 kronor får man middag, vin och öl, plats i fyrabäddshytt, brunch
och filmfestival. Sista anmälningsdag är 5 januari. Samma dag är deadline om man vill ha med ett eget filmbidrag.
Mer information får den som anmäler sig till nyhetsbrevet på
www.4000m.se

Rullcamp i stuntmiljö

Rekordansökningar i friflygning

Seth Ericson planerar att ordna rullcamp under vintern. I Stuntgruppens
lokaler i Bromma har det monterats
upp en videokamera. Där finns fina rullmöjligheter för FS4 och tanken är att
anordna ett- eller tvådagarsläger med
rullning. Främst vänder han sig till
ganska nya hoppare men även mer erfarna är välkomna. Kanske kan ensamma hoppare hitta lagkamrater för en
framtida satsning. Den som är intresserad bör höra av sig till Seth på epost seth@stuntgruppen.se eller på
telefon 0706-93 40 25.

Ett rekordförsök i friflygning har lämnats in till FAI, det är laget SoCal
Converge som har gjort 18 poäng under ett hopp på hoppfältet Eloy
i USA i oktober. Det gamla rekordet ligger på 17 poäng och togs av
laget Spaceland Anomaly i september 2007

USA förlänger ompackningstiden
Den 19 december förändrade USPA (amerikanska fallskärmsförbundet) sina regler för hur ofta reservfallskärmen ska packas om. Tidigare var man tvungen att ha en reserv som var ompackad de senaste 120 dagarna men nu har perioden förlängts till 180 dagar. Mer
om hur de resonerat när de beslutat sig för detta finns att läsa på
www.uspa.org under nyheter.
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Norman Kent

LÖSRYCKT

Tyskland satte nytt nationsrekord med 200

Vingoverallhelg i Aros

I mitten av november lyckades 200 tyskar sätta en 200-manna över Eloy i Arizona. De siktade på en 204manna och hade ett riktigt bra försök där 203 av hopparna var inne. Men till slut fick de alltså nöja sig med
200. Det tidigare tyska rekordet var en 156-manna som sattes 2006.

I slutet av oktober, närmare bestämt den 25:e
och 26:e, intog vingoverallflygarna Aros. Bakom evenemanget låg bland andra personerna
bakom den nya svenska hemsidan för vingoverallflygare, wingsuit.se
På bilden Ludvig Åkesson, Martin Libelt,
Sara Hall Ericson och Joaquim Forasetto.

Vindtunnel i Öresundsregionen fortfarande aktuellt
nej som DFSP fått för stadsdelen Hyllie eftersom det
ska byggas en simanläggning där och kommunen
eventuellt anser att det skulle passa att ha en annan
sportanläggning i anslutning till den.
Kasper Aase berättar att de har för avsikt att bygga en ordentlig tunnel med en arena som kan locka
världscupen i body flight. Tror man på idén och vill
vara med och investera så får man gärna höra av
sig till DFSP, hälsar Kasper Aase. www.dfsp.dk
Mer info om projektet kommer så klart.

Leif Berg

SFS har tidigare skrivit om projektet Danish Freefall
Simulator Projekt – DFSP – som kontaktat Malmö
stad med en förfrågan om att få bygga en vindtunnel
i stan. Projektet har nu fått ja på att bygga i färjeterminalen i Malmö – men först 2020 eller tidigast
2016. Lite för långt fram i tiden tycker svenske hopparen Kasper Aase, som är inblandad i projektet på
den svenska sidan sundet, och berättar att de också
fått klartecken för att bygga på Roskildes festivalområde. Hoppet om att få en tunnel i Malmö lever dock
vidare då Malmö stad nästa år ska omvärdera det

Domarmöte i Litauen
Den åttonde nordisk/baltiska-domarkonferensen kommer nästa år
anordnas i Vilnius i Litauen. Den 21-22 februari ska domarna bland
annat dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter av internationellt arbete, samt uppdatera vissa FAI-rankningar.

SFF:s kansli flyttar till Västerås

Snöiga landningar

Sara Hall Ericsson

Medan många av oss går i ide för
vintern finns det några kaxiga
hoppare som utmanar kylan. Den
1-2 november var det action-weekend i Dalarna. Här är det Sara
Hall Ericson som har plåtat sin
egen landningsvy ovanför Romme.
Till omslaget har hon också fångat Thomas ”Tummen” Biehl som
kommer inswoopande i snön.
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Den 15 december flyttade förbundskansliet till Västerås. Arrangemanget är praktiskt i och med att vår nuvarande riksinstruktör tilllika kanslist, Petter Alfsson-Thoor, bor i Västerås. Dessutom innebär flytten en sänkning av förbundets kostnader för det
administrativa arbetet.
Ny adress och telefonnummer är:
Svenska Fallskärmsförbundet
Sjöhagsvägen 2
721 32 Västerås
Telefon: 021-41 41 10
Fax: 021-41 541 19
Webbadressen till förbundet är densamma. Däremot har alla i
styrelsen fått nya mejladresser. Se gärna sidan 34 för fullständiga
kontaktuppgifter till Svenska Fallskärmsförbundet.
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NÅGRA ORD FRÅN…
LÖSRYCKT

SFF-konf
Svenska Fallskärmsförbundet har inget uppdrag från
Försvaret nästa år. Det gör att vår ekonomi påverkas
påtagligt. Många klubbar har dessutom stora problem
med att få medlemmarna att engagera sig, dyra flyg-

J

ag började hoppa fallskärm sommaren 2004. Vid Umeåklubbens årsmöte följande vinter valdes jag till ordförande. Det var ingen som riktigt ville så jag tänkte att det kan
jag säkert klara av. Efter riksstämman, eller om det var ordförandekonferensen, första året satt jag och drack öl med en
ledamot ur styrelsen som sa att – ”när jag avgår då tycker jag
att du ska ta över”. Lite smickrad så tänkte jag, varför inte.
Ett år senare valdes jag in i förbundsstyrelsen. Här kan jag
ta mig an något projekt och i övrigt verkar det ju flyta på,
tyckte jag. Efter ett tag märkte vi alla att det inte alls flöt på
så bra. En lång historia senare så satt jag som vice ordförande när den ordinarie avgick. Mycket jobb följde.
När jag idag ser tillbaka på de förändringar som vi i styrelsen genomfört är jag nöjd. I dag är det inte någon övermänsklig arbetsbörda att sitta som förbundsordförande. Vi
har en bra arbetsfördelning med klara rutiner där ordning
& reda råder. Som Umebo får man uppleva en hel del resor
men också möta och lära känna många kompetenta och
driftiga människor. En glimt av alla dessa människor som
ideellt lägger ned en massa tid och energi med kärleken till
sporten som drivkraft gör mig rörd.

M

ycket har förändrats det senaste året både i styrelsens
arbete och de villkor förbundet lever med. Mycket
har ändrats till det bättre! I den mån det inte känns som det
blivit bättre tänker jag att det antagligen var tid för en förändring trots allt. Förändring gör att man måste hitta nya
vägar och på så sätt utvecklas organisationen.
Jag har fattat ett gruvsamt beslut att inte ställa upp för
omval som förbundsordförande vid riksstämman 2009. Jag
halkade in i detta och det har varit jätteroligt, men nu vill
jag prioritera annat.
För er som är intresserade av att sitta i förbundsstyrelsen,
eller om ni känner till någon som ni tror skulle passa, kontakta valberedningen! Valberedningen består av John Cargill
Ek (FKA) , Henrik Andersson (ÖFSK), Thomas Nyberg
(SUFK) och suppl. Jonas Fransson (LIFK).
Styrelsen ses vanligen åtta gånger per år och försöker lägga mötena så att alla kan åka tur och retur över dagen förutom vid två möten per år som är lite längre. Däremellan ansvarar vi för de frågor vi fördelat mellan oss. Du behöver
inte kunna allt om fallskärmshoppning, huvudsaken är att
du har ett engagemang.
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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plan, klagande grannar och besvärliga kommunstyrelser. Att få träffas och diskutera dessa frågor är mycket
värdefullt och det finns trots allt ljus i mörkret.
Text

Anna Oscarson

Foto

Himmelsdyk, Anders Q

F

örbundskonferensen anordnas varje
år i november och här diskuteras viktiga och angelägna frågor som det sedan
beslutas kring på riksstämman i mars.
Men ytterligare en riksstämma har hållits
eftersom det med anledning av de förändrade budgetförutsättningarna krävdes
en höjning av medlemsavgiften redan
2009. Det som beslutas på riksstämman i
mars börjar nämligen inte gälla förrän
året därpå.
Årets konferens hölls på Bosöns elitidrottscentrum på Lidingö, Stockholm,
15-16 november. De två senaste konferenserna har, förutom klubbarnas ordföranden och chefsinstruktörer, pr-representanter respektive nyblivna hoppare
bjudits in. Men i år hade man alltså gått
tillbaka till det gamla konceptet.

Alla klubbar, utom Umeå FK, fanns representerade.
Instruktörsbrist

Riksinstruktör Petter Alfsson-Thoor höll
i CI-delen där lördagen inleddes med att
alla chefsinstruktörer fick berätta om sin
klubbs verksamhet. Det kunde konstateras att de flesta klubbar har liknande bekymmer. Det råder stor instruktörsbrist.
Alla klubbar vill hoppa mycket men har
inte kapacitet att driva det. Målsättningarna är inte anpassade efter verksamheten.
Som det ser ut på många klubbar i
dag är det några få personer som engagerar sig vilket ofta leder till att de bränner
ut sig, tappar sugen och i värsta fall slutar
med hoppningen.
Petter hade ett förslag till lösning:
forts. på sidan 8

Äntligen sommarlä
Text Boel Stier

Förr om åren, fram till 1998, var det
årliga sommarlägret hoppsäsongens
största begivenhet. Varje år kring midsommar träffades en massa hoppare
från hela landet på ett fält i Sverige och
hoppade ur tre, fyra plan. Evenemanget var alltid jättepopulärt bland hopparna men föll på en överlastad administration. Det blev mycket hårt arbete
för de arrangerande klubbarna, inte
minst med olika hopp-priser, rabatter,
hopp ur olika flygplan med mera.
På årets ordförandekonferens berättade förbundsstyrelsens Mårten Nordlander att förbundet tänker arrangera
ett sommarläger 2009. Förslaget mottogs med jubel från de församlade som
dittills diskuterat mer nedslående ämnen som ekonomiska nedskärningar
och miljöproblem.

För att undvika de problem som uppstod kring 90-talets sommarläger har
förbundet bestämt sig för sköta administrationen genom att hyra in ett par
av landets största hoppflygplan, stå för
organisationen och sätta ett och samma hoppris som gäller för alla. Förbundet tar även in alla instruktörer, piloter och funktionärer som ska verka
under lägret och söker olika former av
finansiellt stöd. Målet är att vi vanliga
hoppare bara ska dyka upp, få ha kul
och hoppa!
Datum och plats är inte spikat
ännu. Mårten Nordlander föreslog 611 juli men var beredd att undersöka
midsommarveckan när det framgick
att både SF:s Twin Otter och FKCG:s
Pac skulle stå på marken hela den tiden och alltså vara tillgängliga.
■
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ferensen 2008
– ändrade förutsättningar
BILDTEXT

äger igen!
Mårten Nordlander berättade om
planerna på att
arrangera sommarläger 2009.
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En miljon försvinner
med frivilliguppdraget
Text Boel Stier

På grund av nedskärningar och budgetåtstramningar inom försvaret ställer Försvarsmakten allt
mer konkreta krav på oss för de finansiella anslag
vi får genom dem.
Strax före ordförandekonferensen fick förbundsstyrelsen beskedet att Försvarsmakten inte har något utbildningsuppdrag åt oss inför 2009. Istället
för att vara ett frivilligorganisation med ett utbildningsuppdrag blir vi nu en frivillorganisation i beredskap (läs: utan egentlig funktion). Den fallskärmsutbildning som Försvarsmakten anser sig
behöva får nu Fallskärmsjägarskolan sköta.
Det innebär att en stor del av det årliga stöd vi
har fått från Försvarsmakten på 1 miljon kronor
nu hotar att försvinna: 20 procent av förbundets
totala budget riskerar alltså att gå upp i rök. Det
finns fortfarande en möjlighet att vi kan få ta del

av organisationsstöd från Försvarsmakten (vårt årliga stöd på omkring 1 miljon har varit fördelat på
utbildningsstöd och organisationsstöd, omkring en
halv miljon per post) men det är ingenting som
förbundsstyrelsen i dagsläget kan räkna med i budgeten för 2009. Däremot bör vi få besked kring
årsskiftet om ifall vi tilldelas organisationsstöd och
i så fall hur mycket.
SFS frågade Lina Gardlow om det finns någon
risk att klubbarnas skattebefriade inköp av bränsle
skulle kunna komma i fara i och med detta. Men
det tror hon inte.
Även om vi skulle upphöra att verka som frivilligorganisation i framtiden så har vår argumentation till Skatteverket kring bränsleskatterna delvis
byggt på det faktum att vår verksamhet inte definieras som privat.
■
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På CI-konferensen 2008: Rikard Larfors (FK Aros), Anna Oscarson (SFS), Per Nissborg (VFK), Nico Emanuelsson (FKCG), Johnny Ohlson (FK Syd),
Thomas Nyberg (SUFK), Jonas Ponas Bergqvist (NYFK)...

forts. från sidan 6

”Ska vi kanske istället för att sträva efter
så mycket hoppning som möjligt hoppa
mindre? Om vi bara har hoppledare för
50 hoppdagar så kanske vi ska nöja oss
med det.”
På samma sätt kan man tänka när det
gäller elevkurser och anpassa kurserna efter instruktörskåren.

Många klubbar ser flera fördelar med
AFF-utbilningen. I FK Aros har de märkt
att de kan få konventionella elever som
är på väg bort från hoppningen att stanna genom att konvertera dem till AFF.
Sara Gren, CI i Söderhamns FK, berättade att de märker att det är svårt att få de
konventionella eleverna att komma förbi

Anna Jacobsson

automathoppen eftersom de upplever
dem som skrämmande.
Det råder på många håll brist på AFFinstruktörer, men Stockholms fallskärmsklubb har ett omvänt problem. I år har
flera av klubbens medlemmar gått AFFinstruktörsutbildning men fått hoppa för
lite med elever.
”Det har nästan varit slagsmål om eleverna”, säger Carl Bruch, CI i SF.
Här föddes en idé om samarbete –
kanske kan man ta med eleverna och åka
till Gryttjom och hoppa, alternativt bjuda in några Stockholmsinstruktörer till
den egna klubben?
Liknande siffror

Pia Berggren

Eric Almqvist

Lena Kaulanen

Boel Stier

n
Gustav Mogre

Sara Green

Thomas Isaksson

Licens för uppvisning

Lennart Vestbom
Petter Alfsson-Thoor

Stefan Nilsson

Lina Gardlow

Som sig bör diskuterades det en hel del
kring säkerhet på CI-sidan. För att folk
inte ska behöva känna sig utpekade och
att det förhoppningsvis ska rapporteras
fler tillbud så kommer licensnummer
och namn inte att vara obligatoriskt på
tillbudsrapporten från och med nu.
Vi har gjort 76 115 hopp som rapporterats till förbundet i år. Men då saknas
cirka 2 000 hopp. Petter påminde om att
han vill ha in statistiken vid rätt tidpunkt, det vill säga två veckor efter kvartalet är slut.
När det gäller statistiken från året som
gått kan konstateras att siffrorna ser ganska lika ut jämfört med förra året. Det har
dock varit ett par svåra uppvisningsincidenter där hoppare skadat sig allvarligt.

Åsah Helenius, Mårten Nordlander

Stefan Olofsson

I framtiden kan det bli tal om att uppvisningshoppare måste ha en demo-licens.
För att få en sådan ska hopparen kunna
landa med god precision, fatta beslut i ett
trängt läge och ha god stresshantering.
Vi gör ungefär lika många hopp per
skada och reservdrag som föregående år.
Snodd är den dominerande felfunktionen. Packlåsning och ej funna handtag
har ökat i reservdragsstatistiken.
Att kunna rulla är viktigt för både nya
och gamla hoppare. Det kan vara bra att

På ordförandekonferensen 2008: Lina Gardlow (SFF), Håkan Dahlqvist (SFF), Thomas Isaksson (FHS), Jens Eklöf (SUFK), Lisa Blom (FKD), Filippa Ohlson (NYFK),
Malin Svensson (AFSK), Pelle Andersson (ÖFK), Anna Jacobsson (SFF), Emmamaria (GOF), Martina Nylander (LFK)...

8

Svensk Fallskärmssport nr 6, 2008

...Kristofer Wiklund (AFSK), Charlotta Ohlsson (FHS), Sara Green (SÖFK), Carl Brusch (SF), Peter Ekström (FKD),
Ulrika Hannervik (SFK), Åsah Helenius (LFK) och Eric Marsh (ÖFSK).

Höjd medlemsavgift
och bantade utgifter
Text Boel Stier

Under ordförandekonferensen diskuterades
förbundets ansträngda ekonomi och möjliga
lösningar. Det indragna försvarsstödet och låga
medlemssiffror gör att vi inte har så mycket att
röra oss med. Något som belastar budgeten
mycket är E-projektet, varav en tredjedel ska
betalas under 2009.
Styrelsen har arbetat hårt för att hålla nere
kostnaderna under året. Genom att styrelsemedlemmarna har rest och bott enklare kring
sina möten och ibland kanske inte rest alls
utan haft telefonmöten istället, har kostnaderna för styrelsemöten under året kunnat krympas till omkring 60 000 från 120 000 kronor.

Styrelsen undersöker också möjligheten att
kunna lägga ut bokföringstjänsterna, som idag
kostar 120 000 om året, via Riksidrottsförbundet och därigenom slippa momskostnaden.
Trots ett medvetet arbete med att minska
utgifterna kommer det att behövas ytterligare
åtstramningar inför 2009. Under ordförandekonferensen kom man fram till att det saknades omkring 680 000 kronor och att de poster
som det var möjligt att dra in mer på var tävling och Svensk Fallskärmssport.
Ett av styrelsens diskussionsförslag på hur
man skulle kunna dra in mer pengar var en tandemavgift: att till exempel lägga på en extra

Klubbarnas ordförande delade
upp sig i grupper
för att diskutera
möjliga lösningar
på den ansträngda budgeten.

”rulla upp” vid förnyelsen, alltså visa att
man kan göra en bra fallskärmsrullning.
Läkaren och hopparen Anton Westman
har i sin döds- och skadestudie kunnat
konstatera att det finns ett stort procentuellt mörkertal med orapporterade skador.
Under många år har statistiken tolkats
som sanning. Beslut och förbud har
grundats på dessa siffror men eftersom
det är så få fall, är det svårt att läsa ut något ur statistiken. En skada hit eller dit

kan ge ett stort utslag. Att dessutom skaderapporteringen är bristfällig gör inte
saken bättre.
Bra för alla hoppare att känna till är
att skador måste rapporteras för att man
ska kunna få ut på försäkringen.
Trassel på tandem

Årets statistik visar också att reservdragen
för tandem har ökat, och det rör sig i
många fall om trassel på huvudskärmens

förbundsavgift med 100 kronor per utfört tandemhopp. Ett annat förslag var att höja medlemsavgiften med exempelvis 200 kronor. Egentligen beslutades 2009 års medlemsavgift redan
på riksstämman 2008, men det finns möjlighet
att höja avgiften genom en extra riksstämma.
En annan lösning för att sänka förbundets
kostnader som presenterades var att göra försäkringen billigare genom att bara lösa den för
Europa. Det skulle innebära en kostnadssänkning på kanske 25 procent. Å andra sidan skulle de hoppare som vill hoppa i USA och andra
utomeuropeiska länder i så fall bli tvungna att
lösa en egen, dyrare tilläggsförsäkring.
De ordföranden som var på plats fick diskutera ekonomin i grupper och sedan redovisa
sina synpunkter. Ingen lösning omfamnades
helt av någon grupp. Merparten ansåg att tävlingsverksamheten var viktig för vårt idrottsliga
berättigande och för vår framtida överlevnad.
De flesta tyckte också att tidningen var viktig,
både som informationskanal mellan förbund
och medlemmar och hoppare sinsemellan, men
också som historiedokument och skapare av en
gemensam identitet.
Lina Gardlow föreslog att man kunde spara
pengar genom att ge ut fem nummer per år
istället för sex. Tävlingskommittén, som hade
möte direkt efter helgens konferens, fick också
i uppgift att banta ner sin budget åtskilligt.
Tandemavgifterna fick inte heller brett gehör. Däremot var de församlade ordförandena
eniga om att en höjning av medlemsavgiften
2009 var motiverad. En höjning på 200 kronor
föreslogs och kommer med stor sannolikhet att
röstas igenom på en extra riksstämma som förbundet kallar till före årets slut.
■

linor. Kanske kan det vara så att utrustningarna börjar bli utslitna? När klubbarnas tandemriggar byttes ut mot nya
för några år sedan försvann många av
dessa problem men nu verkar de vara på
väg tillbaka. Linbyte kan vara en lösning.

forts. på sidan 11

...Johan (SÖFK), Nina Forsberg (FKCG), Per Nissborg (VFK), Lena Kaulanen, (SF), Maria Sundesten (SF), Boel Stier (SFS),
Stefan Olofsson (SF), Fredrik Karlsson (ÖFSK), Gustav Mogren (HFSK), Olof Lindkvist (SYD) och Vickan Burén (FKA).
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forts. från sidan 9

Det börjar bli dags för ett nytt tandemmöte, där alla tandempiloter träffas. Något sådant har inte hållits sedan 2002.
”När det gäller tandemhoppning är
det viktigt att vara professionell i alla led.
Ibland får man intrycket att det inte alltid ses till passagerarens bästa utan hellre
till någons plånbok”, säger Petter.
Något som det pratats om i några år
nu är att materielkunskapen är otäckt
låg. Packutbildningen har förbättrats och
gjorts likadan i hela landet men klubbarna har problem med att få folk som kan
hålla packkurserna. Här råder dock ett
missförstånd. Många tror att det måste
vara en kontrollant som håller i kursen.
Så är inte fallet. Det räcker att en kontrollant delegerar packkursen till någon
och sedan examinerar deltagarna. I dag
finns en mycket tydlig utbildningsplan
för packutbildningen i materielhandboken med mål som ska uppfyllas.
Det har inträffat ett fall i år där Petter
blev uppringd av räddningstjänsten som
påstod att en hoppare utan bärande fallskärm slagit i marken och omkommit.
Petter hann halvvägs genom sin larmkedja innan fallskärmsklubben Syds chefsinstruktör Johnny Ohlson fick tag i honom och gav det lugnande beskedet att
det bara rörde sig om en kuttad kalott.

Stöd att söka från RF
Text Boel Stier

Inom Riksidrottsförbundet kan vi hoppare ansöka
om olika slags stöd. Det framgick på ordförandekonferensen att inte alla klubbar är medvetna om
de möjligheterna. Ett stöd man kan söka från RF
är anläggningsbidrag. Bidraget ges bara till anläggningar som inte redan är påbörjade. Läs mer vad
som gäller på hemsidan rf.se i menyerna under ”RF
arbetar med/Anläggningar/Anläggningsbidrag”.
En annan viktig relation att bygga på i klubbarna är den med SISU Idrottsutbildarna, som också
hänger ihop med RF. Du hittar ditt distrikt på sisuidrottsutbildarna.se Ta kontakt med din SISUrepresentant så kan du få information om hur du
rapporterar utbildningstimmar, får hjälp med le-

Lina Gardlow visar
hur allt hänger ihop:
det är de enskilda
klubbarna som är
medlemmar i Svenska
Flygsportförbundet
som i sin tur är medlem av Riksidrottsförbundet.

Syds CI Johnny
Ohlson kunde
ge RI lugnande
besked efter
att räddningstjänsten gett
falskt alarm.

Petter rekommenderar att föra en dialog
med räddningstjänsten och SOS Alarm
och berätta för dem att det kan hända
att folk som ser kuttade kalotter kan tro
att det är hoppare som störtar i marken.
För mycket ”låt gå”

Något som det också pratades en hel del
om var chefsinstruktörens roll, och ämnet diskuterades gruppvis.
”Att vara CI är ett komplicerat jobb.
Nu för tiden är det mycket ’låt gå-mentalitet’”, anser Petter. ”En oroande tendens
är att vi hoppar i allt sämre väder. Gränsen för vad som accepteras har flyttats”.
Det pratades också om hur man kan
öka förståelsen för att man inte kan hoppa i vissa väder. ”Hoppkåtheten får aldrig ta överhanden över sunt förnuft”,
menar Erik Marsh, CI Östersunds FSK.
Kommersialismen kan också spela in
här när ställd hoppning innebär utebliven inkomst. ”Var femte år får någon
sätta livet till för att vi andra ska fatta

darutbildningar med mera. Det finns både stöd
och kunskap att hämta den vägen.
Inom Svenska Flygsportförbundet är Svenska
Fallskärmsförbundet den organisation som rapporterar näst mest utbildningstimmar till SISU. På det
baseras sedan delar av det stöd vi tilldelas från Riksidrottsförbundet via Svenska Flygsportförbundet.
”Inom Riksidrottförbundet syns man om man
rapporterar SISU-timmar och om man sysslar med
ungdomsverksamhet”, berättade ordförande Lina
Gardlow på konferensen. Med andra ord finns det
alla anledningar att samarbeta med din klubbs lokala SISU-distrikt och undersöka de andra stödmöjligheterna som finns genom RF.
■

Flygsportförbundet och
RF ger stöd och tyngd
Text Boel Stier

När vår koppling till och vårt stöd från Försvarsmakten minskar blir det allt viktigare att utnyttja
vårt medlemsskap i en annan inflytelserik samhällsorganisation, nämligen Riksidrottsförbundet, RF.
Lina Gardlow berättade på ordförandekonferensen att man försöker lyfta PR-frågorna inom Svenska Flygsportförbundet. Där är vi fler och starkare
och där finns det också mer pengar. Det är viktigt
att vi syns för att få berättigande bland allmänheten.
All flygverksamhet i Sverige upplever att det är
trängre i luftrummet och på startbanorna, inte
minst på grund av att restriktionerna har ökat på
många flygfält.
Ett praktiskt exempel på hur medlemsskapet i
Svenska Flygsportförbundet kan hjälpa oss kom
från Arvikaklubbens ordförande Malin Svensson.
Hon berättade att hoppningen på klubbens hemmafält Westlanda är hotad. Tidigare i år blev hon
uppringd av en journalist som undrade om hon

kände till att kommunen tänkte avveckla hoppningen på Westlanda. Hon och klubbmedlemmarna blev paffa. Klubben har ingen bullerproblematik och det fanns inget annat som hade antytt att
en sådan förändring skulle kunna komma.
Under hösten har ordföranden och andra representanter för Svenska Flygsportförbundet hjälpt
Arvika Fallskärmsklubb genom att skriva brev och
göra påtryckningar gentemot kommunen. Självklart blir det en annan tyngd i kommunikationen
om det kommer från en stor organisation inom
Riksidrottsförbundet än om det bara är en enskild
fallskärmsklubb som för fram sina synpunkter.
Dessutom gav en artikel i en lokaltidning över tio
insändare som stöttade klubben i frågan.
Inget är klart i ärendet ännu men det har varit
tydligt att vi som fallskärmsklubbar är starkare om
vi agerar genom en stor organisation än om vi står
ensamma.
■

forts. på sidan 12
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I många fall är det unga hoppare som blir
hoppledare, delvis beroende på att det
finns färre att välja bland men också för
att det är lågt värde på tjänsten. Petter
fick chefsinstruktörerna att lova att de
skulle ge hoppledarna sin uppbackning
när de genomför beslut – såvida det inte
är något helkorkat.
För att få hoppledertjänsterna att fungera bra bör CI samla till möte med alla
klubbens hoppledare. Kandidaterna som
skickas på kurs ska också testas och utvärderas bättre.
Petter föreslår också att klubbarna ska
samla alla hoppare en dag när det är
mycket folk på fältet och informera om
vad som gäller i fråga om hoppledarens
befogenheter och att det får konsekvenser att bryta mot bestämmelserna.
Hoppledarutbildningen kommer för
övrigt att ses över till 2010.

Ordförande- och CI-konferensen
innebär, förutom många sittningar, även viktigt nätverkande. Här är det Mårten Nordlander och Petter Alfsson-Thoor
som resonerar.

Ny hoppmästarkurs
forts. från sidan 11

poängen”, säger Petter angående varför vi
har regler och bestämmelser.
Klubbarna uppmanas också att vidareutbilda folk, inte bara instruktörer.
För att få bättre och säkrare hoppning
ute i klubbarna kom det upp en idé om
att RI har vissa punkter att besiktiga när
han åker runt och besöker landets klubbar (oanmäld). Det kommer sedan att resultera i ett åtgärdspaket. Mer informa-

tion om vad det innebär kommer att
skickas ut till chefsinstruktörerna.
Pondus diskuterades

Under söndagen var det ett gäng halvtrötta konferensdeltagare som slöt upp efter
lördagskvällens intensiva nätverkande.
På CI-sidan diskuterades hoppledarpondus. I dag har man, på gott och ont,
mindre respekt för auktoriteter.

Tävlingsfonden misskött
Text Boel Stier

En nedslående nyhet som förbundsstyrelsen framförde på konferensen gällde tävlingsfonden. Sedan
den startades 2002 har alla klubbar på årsbasis betalat in en krona per utfört hopp till förbundets
tävlingsfond. Målet har hela tiden varit att de fonderade pengarna ska växa till en halv miljon kronor. Därefter ska landets tävlingshoppare kunna
söka pengar till tävlingsrelaterad verksamhet ur
fondens avkastning. Pengarna ska alltså inte
beblandas med tävlingskommitténs budget, som
går till grundkostnader för tävlingar, domare och
att skicka landslag på internationella tävlingar. Syftet är att bygga en penningfond för ändamål som
tävlingskommittén inte har råd med i normala fall.
Håkan Dahlquist, ordförande i tävlingskommittén, kunde berätta att de pengar som satts in
till tävlingsfonden genom åren aldrig satts in på ett
särskilt konto. Det har hela tiden förts bok över
mängden fonderade pengar, men de faktiska medlen har funnits på ett och samma allmänna konto
som övriga medel.
Lina Gardlow kommenterar saken så här:
”SFF:s likvida medel varierar över året och även
om SFF har ett kapital motsvarande tävlingsfonden att sätta av på ett eget konto vid tidpunkten
för bokslutet så har man inte alltid det alla delar av
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Håkan Dahlquist, ordförande i tävlingskommitén.

Det drogs också lite nyheter vad gäller
kurser. Utbildnings- och säkerhetskommittén har kommit med ett förslag om
att hoppmästarkursen ska omdisponeras.
I och med att allt fler klubbar går över
helt till AFF-utbildning förändras hoppmästarrollen. En hoppmästare ska kunna
utbilda i frifallsövningar. Det ska också
bakas in lite kurslederi i HM-kursen eftersom kravet att AFF-instruktörer ska gå
kursledarkursen troligen tas bort. En farhåga med det är att det skulle urvattna
kursledarkåren, men Petter tror inte det.
”De som brinner för kursledandet kommer att gå KL-kursen. Vissa vill inte och
då är de inte heller bra kursledare.”
Linköpings fallskärmsklubbs CI Åsah
Helenius berättade att hon redan nu kör
en hård linje. För att få förnya kursledarlicensen måste personen vara motiverad
att hålla kurser.
Det kommer framöver också att krävas
viss materielkunskap för att få gå hoppmästarkursen. Chefsinstruktörerna ska se
till att HM-kandidaterna kommer väl
förberedda. Utbildningskortet ska vara
påskrivet och medhavt för att HM-kandidaten ska få gå kursen.
Veteranlicens avskaffas

året. SFF har med andra ord inte gått med ett tillräckligt stort överskott de senaste åren för att skapa
en buffert så att pengarna för tävlingsfonden kan
ligga orörda där de genererar bästa ränta.
Förbundsstyrelsen har uppmärksammat att tävlingsfondens syfte genom detta i dag inte kan uppfyllas som tänkt. Planen är nu att avsätta pengar
motsvarande den ränta som av denna anledning
inte genererats och även budgetera med överskott
de kommande åren för att skapa den ekonomiska
buffert som behövs för att kunna placera tävlingsfonden på bästa sätt.”
■

Den speciella veteranlicensen kommer
att tas bort. Licensen innebar att en hoppare som haft max fem års uppehåll och
lägst C-licens fick göra tre hopp under
max två veckor.
Riksinstruktör Petter Alfsson-Thoor
avslutade årets CI-konferens med att berätta att det finns planer på att se över
vårt regelverk SBF, Svenska bestämmelser
för fallskärmsverksamhet och tillade:
”Mycket kan göras bättre, även den
här konferensen. Vi behöver lite nytänk,
till exempel mer diskussioner med högt i
tak och mindre dragning av statistik.” ■
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Anders Q

Att
påverka…
O

ch att ha ryggrad i sig att våga förändra och förbättra. Att ha
modet att vara ödmjukt inställd till sin egen förmåga. Att vilja
gå i bräschen för något riktigt ballt, men vara bromskloss för att styra tänket. Att kliva ur sin privata person och vara ansvarstagaren. Att
antas vara lösningen och förväntas ha alla svar. Att få vänner att se
skillnad på sak och person. Att bara vilja gå hem när alla andra lättat
från fältet sexton minuter efter söndagens sista lift och det är två elever med knagglig packteknik kvar ute i mörkret.
Att vara chefsinstruktör…

”

”

Att vara CI är som att vara
den ständige hoppledaren. Man är alltid
den som i slutändan får stå i givakt när
skiten kommer vinande.

Det är ingen självklarhet att vara just CI. Det är en komplicerad
ekvation mellan den egna viljan, omdömet, pondus, Svenska fallskärmsförbundet och alla de andra… alla de andra.
Det finns ingen CI-kurs där man lär sig hur man skall vara eller
verka. Man förväntas bara vara lite mera, medan det i boken bara
står vilka behörigheter man skall ha. Om man skall vara lite bättre
än SBF:s egen syn på hur en instruktör skall vara i det minsta ”Endast erfaren hoppare med gott omdöme, ansvarskänsla, pedagogiskt
sinne och ledarförmåga kan komma i fråga för instruktörsutbildning. Respektive CI skall till riksinstruktören skriftligen intyga hopparens lämplighet”. Hur bra skall man då vara som CI?

I

november var det CI-möte. Alla chefsinstruktörer fick inledningsvis berätta om läget i respektive klubb. Det var femton
chefsinstruktörer där. Alla har samma bekymmer. De försöker driva
en verksamhet långt över sina resurser. De försöker motivera instruktörer som till mångt och mycket är utarbetade i klubbarna, eller som inte gör något utan att få betalt. Samtidigt vill de självklart
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Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor

hoppa själva och likväl föregå med gott exempel som instruktör och
klubbmedlem, samtidigt som man försöker hoppa på ett säkert sätt
utan att själv bli den som blir biten av piskan om något händer…
Hur gör man?
En sak är säker! Man gör det inte ensam. Inte särskilt länge i alla
fall. Man måste ha tillgång till en grupp hoppare vilka anses som
normalfuntade och förstår vikten av gränssättande verksamhet. Men
det är – om något – viktigt att CI är en ledare och chef om det behövs. Alla klubbar har egna kollektiva medvetanden med olika behov, men vilka alla har samma ram att verka inom? Det är den förutsättningen varje chefsinstruktör går in med. Mer än så finns det
inte att anta…

A

tt vara CI är som att vara den ständige hoppledaren. Man är
alltid den som i slutändan får stå i givakt när skiten kommer
vinande. Att vara hoppledare är ett stort ansvar, men det är lättare
att axla om man som hoppledare vet att man har CI med sig, inte
bara CI utan alla instruktörers och hoppares respekt. Precis lika viktigt är det för en CI att veta att man har sina instruktörer med sig
när det blåser kallt.
Jag högaktar alla som jobbar för sin förening. Men det ansvar
man åläggs som CI skall inte föraktas på något sätt. Jag tar av mig
hatten och hoppas att chefsinstruktörerna fortsätter att vara goda ledare med sinne för hur verksamheten ska bedrivas mot medlemmarna och Svenska fallskärmsförbundet.

M

en nu mina vänner. Nu är det ju helgtider. Det är nu vi ska ta
fram det bästa hos oss med familjemys och julbordsgräl. Allt
ska hinnas med. Vem vet, kanske jultomten kommer med en ny fin
blänkande rigg eller annan viktig pryl som höjer ens status på den
lokala verandan?
Det kanske kliar i hopptarmen, varför inte ett julaftonshopp innan glöggen? Men glöm då för allt i världen inte att putsa packsnöret, för nu är det jul!
God Jul fallskärmshoppare!
Petter Alfsson-Thoor
SFF:s riksinstruktör
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FÖRSVARSINFO

Svenska fallskärmsförbundet
en frivillig försvarsorganisation
Som svenska fallskärmshoppare är vi delaktiga i en av landets 19 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 hö-

jer 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.

Översyn av frivilligorganisationer
Under nästa år kommer det att ske en del förändringar i samarbetet mellan Försvarsmakten och fallskärmssverige.
Just nu pågår en översyn av försvarets frivilligorganisationer (vilket vi som bekant är)
och vad organisationerna gör i förhållande till
vad det kostar. Än så länge är det bestämt att
vissa neddragningar kommer att ske men inom
vilket område vet man inte.
Klart är i alla fall att vi kommer stå kvar
som frivilligorganisation under 2009, så till
nästa år blir det inga radikala ekonomiska
skillnader även om vi redan då, i form av reducerade anslag, kan komma att påverkas av
de nedskärningar som pågår i Försvarmakten.
Om vi ska stå kvar som frivilligorganisation eller inte beror sedan på om vi har något

uppdrag och om översynen anser oss vara en
frivilligförening som verkar inom ramen för
insatsorganisationen. Det nuvarande uppdraget består av att grundutbilda och kompetensutveckla muckade FJS-värnpliktiga, samt att
rekrytera och sprida försvarsmaktsinformation.
Hur påverkas då SFF om vi inte blir kvar
som en frivilligorganisation? I dagsläget får vi
ungefär en halv miljon kronor i utbildningsstöd för att genomföra utbildningsverksamhet
enligt ovan nämnda uppdrag samt ytterligare
ungefär en halv miljon i organisationsstöd, ett
stöd som bland annat går till kanslist- och RItjänsten. Utbildningsstödet förbrukas i samband med genomförandet av utbildningarna medan organisationsstödet är en stor del
av vår totala budget och som, om den uteblir,

skulle behöva att ersättas på annat sätt. Ute i
klubbarna kommer konsekvenserna att se olika ut beroende på vilket samarbete respektive
klubb i dagsläget har med Försvarsmakten,
dock kommer vi alla behöva bidra till den intäktsförlust som bland annat det uteblivna organisationsstödet medför. Att föreslå en höjning av våra medlemsavgifter är en sådan,
förebyggande, åtgärd. Ann Ljusberg som sitter i Fallskärmsförbundets styrelse och tillsammans med Mårten Nordlander är ansvarig för försvarsfrågor där, hoppas att vi får
fortsatt förtroende efter 2009.
”Vi tycker oss göra ett bra jobb och har
under det här året uppdaterat utbildningen
samt haft en bra dialog med FJS”, säger hon.
Mirijam Geyerhofer

Hoppning inte längre tjänsteidrott

Oro över skadeökning inom försvaret

Försvarsmakten har ett antal tjänsteidrotter inom FM/IF – Försvarsmaktens idrottsförbund – bland annat militär femkamp, skidor, flygfemkamp, springskytte och orientering. På grund av de
ekonomiska svårigheterna i Försvarsmakten har antalet tjänsteidrotter setts över och värderats mot varandra inom bland annat
försvarsförankring, ekonomisk effektivitet, bredd och spridning. I
mitten av november meddelade FM/IF att fyra av de totalt fjorton tjänsteidrotterna tagits bort och däribland fallskärmshoppning. Detta är ett hårt slag för bland annat precisionshoppningen
i Sverige eftersom ett stort antal hoppare är militärer och har använt sig av militär utrustning som nu skall återlämnas. Dessutom
är satsningen inom FS4 för dam- och herrlag nedlagd med omedelbar verkan.

Över 500 anmälningar om skador har kommit in till Försvarsmakten i år.
ÖB Håkan Syrén skrev i sitt nyhetsbrev i november att han är orolig för
ökningen av skador och att det är viktigt att lära av alla fall och inte bara
de som slutar i katastrof. ÖB skriver också att hans ambition är att säkerhetsinspektörens arbete ska vara omsatt i ett konkret program innan året är
slut och att detta program kommer att ges högsta prioritet.
”Ekonomisk press och organisationsförändringar som inneburit stor
press på Försvarsmaktens personal har utan tvekan bidragit till utvecklingen, men jag ser det som helt nödvändigt att anlägga ett mycket bredare
perspektiv än så. Även om varje enskild olycka kan förklaras genom en
unik kedja av olyckliga omständigheter, missbedömningar och misstag så
är den samlade utvecklingen så entydigt negativ att den måste angripas på
bredast möjliga sätt”, skriver han.

Åsah Helenius

Mirijam Geyerhofer

World Games och World Air Games med svenska deltagare
Eftersom fallskärmshoppning inte
är någon olympisk gren får vi nöja
oss med att tävla i World Games.
Där tävlar vi och drygt 30 andra
icke-olympiska sporter som aikido,
bowling, klättring och karate. World
Games arrangeras vart fjärde år
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och går 2009 i Kaohsiung, Taiwan,
den 16-26 juli.
De som kvalat från Sverige är Göran Schwarz i swooping och friflygarlandslaget Zero.
World Air Games är en tävling dit
de bästa inom alla flygsportgrenar

inbjuds att tävla. Detta avgörs på
VM. Även World Air Games genomförs vart fjärde år. 2009 går tävlingen i italienska Turin 7-13 juni.
Följande svenskar är inbjudna att
delta: Romme Rotation i CF4 rotation, Jens Thögersen och Göran

Schwarz i swooping. Det är värt att
notera att det är ganska märkvärdigt att Sverige har flera tävlande
som kvalificerat sig till World Games.
På World Air Games har vi haft
tävlande förut men inte på World
■
Games.
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Under den årligt återkommande oktoberfesten i Arvika anordnas alltid parabeer –
en precisionstävling med ett
handikappsystem som gör
att nybörjare och erfarna
kan tävla mot varandra.

Malin Svensson

Arvika
fallskärmsklubb
Text

Staffan Lundin

Foto

Malin Svensson, Kristofer Wiklund

Liten men naggande god. Så beskriver Staffan
Lundin Arvika fallskärmsklubb. Här görs inte
mer än några hundra hopp om året men det

Anna Oscarson

finns en klubbgemenskap av sällan skådat slag.

Artikelförfattaren Staffan Lundin leder i rullbräderacet.
En tävling som brukar genomföras under Oktoberfesten.
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A

rvika fallskärmsklubb grundades
1978 av Leif Engelin, en av de mer
kända profilerna i fallskärmssverige dåförtiden. Han var bland annat rikstränare
i precision, trots att han enligt uppgift
aldrig gjort ett enda hopp med vingfallskärm. Hur det än var med den saken,
flyttade han från västkusten upp till
Värmland och bedömde att där behövdes
en fallskärmsklubb, eftersom dåvarande
Karlstads fallskärmsklubb packat ihop
och flyttat till Örebro ett par år tidigare.
Sagt och gjort, och så var Arvika fallskärmsklubb född.
Engelin själv gick tyvärr ur tiden häromåret, men hans fallskärmsklubb lever
kvar och hans gamla PC ligger ännu i sin
pappkartong inne i packförrådet. Den
tjänade som elevfallskärm in på 1990-talet, och även senare har den varit i luften
vid särskilda tillfällen. Avsikten var förstås att lufta den gamla kalotten i samband med klubbens trettioårsjubileum i
höstas, men vädrets makter ville annorlunda. Det får bli någon annan gång: det

finns alltid behov av en bra precisionsskärm med kortade bärlinor.
En av de minsta

Det är ingen stor klubb som huserar på
Westlanda flygplats. I den årliga statistiken som brukar redovisas på ordförandekonferensen i slutet av varje år tampas
Arvika som regel med en eller två andra
klubbar om minstaplatsen, både avseende medlemsantal och hoppmängd.
Storleken har betydelse, och det är
inte alltid alldeles enkelt att bedriva verksamheten på samma betingelser som
mångfalt större klubbar med helt andra
resurser i form av kanske framför allt instruktörer. De på senare år ständigt ökande kraven på antal instruktörer som måste finnas på plats för att man skall få
bedriva hoppning har märkbart försämrat möjligheterna att bedriva fallskärmshoppning i mindre skala i Sverige.
Är man emellertid liten får man också
vara naggande god. Det är ett känt fenomen att klubbgemenskapen ofta blir star-
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Några glada Arvikahoppare: Perra Johannesson, Ralf Schmidt,
Alex Ranström, Kristofer Wiklund och Rickard Örnborg.

Arvika fallskärmsklubb, AFSK

kare i en mindre förening, där det är lättare för varje individ att synas.
Specifikt för en fallskärmsklubb gäller
att till exempel elever som kommit en
bit på stegringsplanen relativt tidigt i sin
hoppkarriär får göra sådant endast jämförelsevis erfarna hoppare kommer åt i
storklubbarna. (I många år har det setts
som ett problem att förmågan att spotta
försvunnit bland hoppare i gemen. Detta
var länge ett icke-bekymmer i Arvika,
där eleverna regelmässigt fick hantera allt
sådant där själva sedan de gjort några
manuella hopp. Som bekant gäller emellertid numera att folk som gjort tjugo
fallskärmshopp – åtminstone på den
konventionella stegringsplanen – inte
ens klarar av att sitta i flygplanet utan
hoppmästare, än mindre öppna dörren
eller hoppa av, så man håller så sakteliga
på att glömma bort spottningens ädla
konst även i Värmland.)
Även uppdrag inom klubben – såsom
tandembokning, stugfögderi eller styrelseposter – har en tendens att tidigt drabba
nya medlemmar i Arvika.

festen tagit över som det som delar in
året i Arvika i ”före” och ”efter” (och som
praktiskt nog ungefärligen sammanfaller
i tiden med älgjakten, som plägar vara
det viktigaste på året för den icke fallskärmshoppande delen av länets befolkning). I samband med Oktoberfesten genomförs traditionellt en parabeertävling,
där precisionsmomentet genomförs enligt de hävdvunna reglerna från Egrons
kanontävling.
Så lever det gamla kvar i det nya.
Klubbrekordet 5-manna

Bland det gamla som lever kvar finns
också Örat, klubbens flygplan. Det är en
Cessna 205 som köptes in från dåvarande Dala Fallskärmsklubb 1988; smeknamnet kommer sig av registreringsbeteckningen SE-EAR.
Fem hoppare rymmer kärran, vilket
gör att det klubbrekord i storformation
– just 5 man – som sattes i maj 1988
över Westlanda inte finns på video. Inte

heller har det rekordet låtit sig slås på
hemmaplan, men faktum är att det sattes en ren Arvika-åtta över Hovby på
Herculesboogiet 1993, vilket är ännu
gällande rekord. Det renodlade AFSKlag som tävlade i SM i tiomanna snabbformation i Västerås 2001 byggde olyckligtvis aldrig någon komplett formation.
Liksom flera andra klubbar dras Arvika fallskärmsklubb med bullerklagomål.
Vilka dessa klagomål är exakt är inte riktigt klarlagt, men kommunstyrelsen beslutade icke desto mindre i somras att
avveckla fallskärmshoppningen på kommunens flygfält. Beslutet, och i synnerhet dess minst sagt oklara grunder och
måttliga beredning, har uppmärksammats i lokalpressen och sista ordet är
ännu inte sagt. Det finns mycket envishet i en fallskärmsklubb som just hämtat
sig från sviterna efter sitt eget trettioårsjubileum, och än är inte sista fallskärmshoppet på Westlanda gjort.
■

Anders Q

Ålder: 30 år, grundad 1978.
Hoppfält: Westlanda flygplats i Arvika.
Antal medlemmar: 21 licensierade hoppare 2008.
Utbildningsform: Konventionell.
Antal hopp per år: 376 stycken
(till och med november 2008).
Flygplan: Cessna 205.
Hopptider: Lördagar och söndagar
kl. 10.00-18.00 varannan helg
Faciliteter: Klubbstuga med packlokal, dusch,
toalett, bastu, kök samt ett dussintal sovplatser.

Kristofer Wiklund, engagerad chefsinstruktör i
Arvika fallskärmsklubb.

SE-EAR – ”Örat” –
är lastad för att ta
några hoppsugna Arvika-hoppare upp till
höjd. I dörren syns
klubbens ordförande
Malin Svensson och
Patrik Blucher.

Kanontävling

Årets händelse i AFSK var länge Egrons
kanontävling, en precisionstävling där
vandringspriset bestod av en kanon som
i tiden donerats av en norrman vid namn
Egron. Ett finurligt handikappsystem
gjorde att såväl elever som måttligt rutinerade hoppare kunde tävla mot klubbens äldsta rävar. Leif Engelin var ständig domare iförd klassisk randig skjorta,
och den gamle rikstränaren var aldrig sen
att ge den nylandade tydlig feedback på
dennes styrning.
Kanontävlingen har inte genomförts
på ett antal år, och i stället har Oktober-
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Kristofer Wiklund

Malin Svensson

KLUBBSVEPET
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Jens Thögersen.

Medan resten av fallskärmssverige gjorde sina
sista hopp med dubbla underställ – alternativt
gav upp helt för säsongen och gick i ide i soffan
– packade tre svenska killar ner badbrallorna
och tog flyget till Sydafrika för att representera
den blågula flaggan i VM i swooping.
Resultatet? Suveränt! En silvermedalj och ett
nytt svenskt rekord i hastighet fick följa med
hem till snön.
Text

Mirijam Geyerhofer

Foto

Henny Wiggers

Domare och funktionärer.
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D

en 19-23 november gick tävlingen
av stapeln på Pretoria skydiving
club, cirka åtta mil utanför Johannesburg. Våra svenska hjältar – Jens Thögersen, Göran Schwarz och Stefan Burström
– fick tillbringa den första tävlingsdagen
med att vänta eftersom Sydafrika bjöd på
blåst och regn. Dag nummer två var bättre och började bra, med en fullpoängare i
zonprecision av Göran Schwarz.
”Det blev väldigt spännande ganska
snabbt eftersom Göran först satte en
runda med 100 poäng och sedan hoppade nästan lika bra i runda nummer två”,
berättar Jens.
Eftersom hoppfältet ligger på 1 200
meters höjd flög alla väldigt fort och killarna fick under träningsveckan en försmak på vad som skulle komma under
tävlingsveckan när många av deltagarna
slog rekord gång på gång.
I distans gick det lite sämre för svenskarna, både Jens och Göran kände att de
saknade något men kunde inte komma
på vad.
”Vi blev inte kloka på vad det var, för
min egen del tappade jag en del distans
eftersom jag ville säkra poäng, så jag satte
upp för långt bak, men det blir inte så

jättemånga meter att det hänger på det.
Under träningen fick vi bättre på distansen, så det var konstigt, säger Jens.
Spännande på slutet

När de hade kört hastighet och distans
gick man tillbaks till zonprecision och nu
blev det ännu mer spännande eftersom
Göran låg sexa och bara hade tio poäng
kvar till en andraplats. Och han satte en
otrolig 100-poängare till, vilket innebar
att de som låg över honom måste göra
lika perfekta hopp för att behålla sina
placeringar.
Göran stod och tittade när de fick
runt 80-90 poäng och sedan blev det
klart att han tagit hem silvret. Hur kul
som helst, även om han tycker att den
tävlingens slutliga femteplacering var
värd mer.
”När jag fick veta att jag var på femte
plats totalt, det var betydligt större. Det
kändes som att jag inte kunde prata. Jag
blev stum och förvånad.”
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e like… good and shit”
Resultat, VM i swooping 2008
Strax efter att Göran gjort sin 100-poängare hoppar Jens och gör ett av sina bästa
zonprecisonshopp någonsin. När de sedan är på väg mot packområdet kommer
hopplegenden Ian Bobo, gör en high five
med grabbarna och utbrister ”Hey guys,
you are like… good and shit”.
Stefan Burström hade det ganska kämpigt under tävlingen men satte i alla fall
svenskt rekord i hastighet, 2,69 sekunder,
en snitthastighet på ungefär 90 km/h.

Zonprecision
Placering, namn, nation
1.

Jay Moledski, Kanada

2.

Göran Schwarz, Sverige

3.

Peter Allum, Italien

9.

Jens Thögersen, Sverige

64. Stefan Burström, Sverige

Hastighet
Placering, namn, nation
1.

Pablo Hernandez Moll, Spanien

2.

Jay Moledski, Kanada

3.

Shannon Piltcher, USA

22. Jens Thögersen, Sverige

Kvalar till World Air Games

Göran förklarar sin förvåning: ”När det
var tre hopp kvar var jag på sjunde-åttonde plats, de tre sista hoppen i zonprecision gick bra men hastighet gick mindre bra och under distansen hade vi dåliga
förhållanden. Jag trodde att många skulle
köra om mig på slutet.”

Att Jens och Göran hamnade bland topp
femton är inte bara en sjukt stor bedrift
av två killar som kommer från ett land
med exakt noll stycken swoopbassänger,
det innebär också att de båda har kvalat
till World Air Games i Turin nästa år och
att Göran Schwarz även har kvalat till
World Games i Taiwan. Med Martin
Bäcklins brons från 2007 och årets silverpeng så får vi hoppas på att en svensk
står överst på pallen 2009.
Jens är också supernöjd och lika förvånad över att få åka till Turin som han
är över årets VM-resultat.
”För min egen del är jag missnöjd
med utförandet av hoppen i distans och
hastighet. Men ser man på resultaten i
helhet så är jag nöjd med det slutliga resultatet. Och för Sveriges del är jag fantastiskt nöjd och glad över en femte och
fjortonde plats. Och en silvermedalj, det
hade jag aldrig kunnat drömma om, det
tyckte jag var jäkligt coolt!”
■

27. Göran Schwarz, Sverige
59. Stefan Burström, Sverige

Distans
Placering, namn, nation
1.

Nick Batsch, USA

2.

Cameron Rolfe, Australien

3.

Chris Teague, Sydafrika

18. Göran Schwarz, Sverige
24. Jens Thögersen, Sverige
46. Stefan Burström, Sverige

Totalt
Placering, namn, nation
1.

Jay Moledski, Kanada

2.

Nick Batsch, USA

3.

Greg Windmiller

5.

Göran Schwarz, Sverige

14. Jens Thögersen, Sverige
62. Stefan Burström, Sverige

Göran Schwarz.

Vad sysslar dom med egentligen?

Jo, så här är det. Det finns tre olika grenar, zonprecision,
hastighet och distans. Alla utförs i en swoopbassäng som är
90 meter lång, 15 meter bred och en meter djup. I början av
banan finns portar i form av flaggor som är 1,5 meter höga,
för att få några som helst poäng under sitt hopp gäller det
att gå in så lågt att någon del av din kropp är under toppen
på portarna. Det räcker med en lilltå, men under ska du.
Zonprecision:
Det finns fyra portar utställda i vattnet. Kortfattat går det ut
på att flyga med ena foten släpandes i vattnet och sedan landa i en av poängzonerna på land. Beroende på var du flyger
och var du landar får du poäng. Maxpoäng är 100.
Hastighet:
En 70 meter lång svängd bana, under VM vred den åt vänster. Här gäller det, förutom att komma under de första portarna, att hålla sig under markörerna (som också är 1,5 meter) hela vägen. Kommer man för högt diskvalificeras man.
Nuvarande världsrekordet ligger på 105 km/h i snitt.
Det är supersnabbt!
Distans:
In med lilltån (minst) genom porten och sen är det bara att ta
sig så lååååångt man kan. (Ungefär som längdhopp, enligt
Jens Thögersen).

Göran Schwarz.
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Jens Thögersen.
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Wendy Smith

Hoppning på
världens tak
I oktober i år gjordes de första fallskärmshoppen på Mount Everest mitt i Himalayas
bergskedja. Lucie Fenton från engelska Skydive Mag berättar hur det var att frifalla
med världens fem högsta bergstoppar framför ögonen.
Text

Lucie Fenton

Foto

Wendy Smith, Jason Bryant

Jason Bryant

I

Lucie Fenton
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dén om att hoppa fallskärm på Mount
Everest föddes av äventyraren, klättraren och fallskärmshopparen Nigel Gifford för tolv år sedan. När hans dröm
blev verklighet i oktober 2008 innebar
det att 41 hoppare hoppade från höjder
mellan 5 500 och 8 900 meter, mitt i Himalayas bergskedja, på världens tak.
När Nigel Gifford ringde mig på tidningen Skydive Mag för ett år sedan och

berättade om sin idé var jag fräck nog att
fråga om jag kunde följa med. Gissa hur
lycklig jag blev när han sa ja!
Samling i Katmandu

När vi kom fram till Katmandu i Nepal
och jag fick träffa hela teamet insåg jag att
jag var omgiven av riktigt erfarna äventyrare. Bland dem fanns Omar Alhegelan
som hoppmästare och kameraflygare och
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Wendy Smith som chef över frifallsfotograferingen.
Tillsammans var vi en grupp på 69 personer från 14 länder. Kunderna bestod av
34 hoppare och 22 observatörer. Alla hade
olika bakgrund och mål med sin resa men
det som förenade oss var äventyrslusten
och spänningen i att vara med om något
som ägde rum för första gången.
När vi flög in över Lukla i Nepal landade vi på den mest spektakulära landningsbana jag sett. Man flyger in mellan
två berg och dyker sedan ner mot en asfaltsbana som ser ungefär fem meter lång
ut uppifrån och som dessutom leder rätt
mot en tegelvägg. I sista sekunden svängde piloten till höger och stannade. På något underligt sätt lyckas de landa Twin
Otter-plan här dagarna i ända.
En krävande vandring

Flygplatsen i Lukla, Nepal.

Wendy Smith, chef över
frifallsfotograferingen,
med världens högsta
berg i sin hand.

Wendy Smith

Vandringen uppför Himalaya tog en
vecka. Vi förflyttade oss sex och en halv
mil och stigningen var över 5 000 meter.
Omgivningarna var som tagna ur en sagobok: berg och skogar, rangliga broar över
forsande floder och vackra vattenfall.
Första gången vi såg världens fem högsta
bergstoppar framför oss tappade vi nästan andan.
Sherpas är helt fantastiska människor.
De forslade 52 tunnor med utrustning
och bagage åt 50 personer och var alltid
på plats före oss. Dessutom var de otroligt vänliga och lagade mat som med tanke på omständigheterna var riktigt god.
Acklimatiseringen till den höga höjden var en krävande process. Man måste
göra allt långsammare än vanligt, dricka
ordentligt och lyssna på kroppen. Allt
känns väldigt mycket jobbigare än vanligt och vi hade tur att ingen i vår grupp
fick höghöjdssjuka.
För att klara de tuffa omständigheterna, bland annat skärmöppningar på
5 600 meters höjd, hade man gjort noggranna materialval. Tandemekipagen använde skärmarna SET-400 och riggar
från Strong medan solohopparna använde specialbyggda Javelinriggar med Navigator-skärmar från PD i storlekarna 260
och 280 kvadratfot.
Overallerna hade tillverkats i Nepal
och hade ett yttre lager av fallskärmstyget
F111 och ett innerfoder av fleece. Syrgassystemet hade konstruerats speciellt för
expeditionen.
Två månader innan vi anlände hade
en arbetsgrupp ägnat sig åt att platta till
ytan som skulle bli vårt landningsfält genom att för hand rensa platsen från större, lösa stenar. Fältet var större än jag
hade föreställt mig, men det fanns noll
alternativa landningsplatser. På tre sidor
om fältet reste sig bergväggarna och på
den fjärde sidan stupade väggen 1 000

meter ner. Ingen hade landat ett flygplan
där sedan 1992.

En Pilatus Porter användes för hoppningen.

Första testhoppet

Pilatus Portern vi skulle hoppa från landade till slut efter lite fördröjningar och
till min stora förtjusning blev jag tillfrågad om ifall jag ville vara passagerare på
det första test-tandemhoppet. Vilken ära!

Vandringen uppför
Himalaya tog en vecka.

forts. på sidan 22

Jason Bryant
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Wendy Smith
forts. från sidan 21

Nästa morgon fick vi upp två lifter där
några av de mest erfarna hopparna gjorde
solohopp från 5 500 meters höjd innan
maffiga moln rullade in. Dagen därpå,
den 5 oktober, ringde min väckarklocka
04.20. Nu var det dags! Vi tog oss till fäl-

tet i mörkret uppför en brant kulle med
pannlampor som enda ledljus.
Jag har nog aldrig varit så lugn inför
ett hopp. Jag litade verkligen på de andra
hopparna som var totalproffsiga. Dessutom behövde jag ju inte göra något mer

än att andas, svanka och njuta av den
fantastiska utsikten.
Flygplansfärden till uthoppshöjden
– 6 700 meter! – var otrolig. Jag kommer
aldrig att glömma synen av solen som
steg över bergen. På fem-minuters-callet
behövde jag bara kontrollera att gogglarna satt som de skulle. Syrgasen vi andades i planet gjorde oss klara i huvudet
och med tandempiloten Tom Noonan
bakom mig och fotograf Wendy Smith
framför kände jag mig i säkra händer.
Tårar i ögonen

Wendy Smith

Vi hoppade ut. Allt jag kunde se var de
fem massiva, snöklädda bergstopparna,
världens högsta. Det var en underbar och
nästan andlig upplevelse. När skärmen
öppnades hade jag tårar i ögonen och de
hade inget med kylan att göra.
Medan vi flög in över landningsfältet
hörde jag hela gänget tjoa och hurra. Vi
hade gjort det! Vi hade frifallit över Mount
Everest.
Hoppningen fortsatte i åtta dagar med
totalt 22 lifter. Varje dag tillät väderfönstret bara mellan tre och fyra lifter men alla
hade gott tålamod.
Av alla hoppare landade bara två ute,
en dag när molnen drog in så snabbt att
de hann täcka landningsfältet under ti-
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Tunnelflygning i Moskva
I september var det dags för
det första svenska tunnellägret
i Moskva. FreeZone är en modern och varm året-runt-tunnel
med bra tryck. Både tunneln
och coacherna fick bra betyg av
det svenska gänget även om
engelskakunskaperna inte alltid
var de bästa.
Text

Richard Johansson

Foto

ur privat arkiv

I

slutet av september var vi tolv svenska
friflygare som åkte till Moskva för att
flyga tunnel. Vi reste vidare söderut mot
Foresta där vi hyrde ett antal stugor som
höll riktigt fin standard.
Med bil tar det ungefär 15 minuter
från Foresta till tunneln. Den heter FreeZone och ligger 60 kilometer söder om
Moskva. Byggnaden reser sig som en stor
orange futuristisk kub i den grå miljön
vid motorvägen.
Varm luft och bra tryck

Anläggningen är toppmodern med skåp
där man kan låsa in sina grejer, godisoch kaffeautomater och liten mathörna
där det finns enkel mikromat att inhandla för 30-40 kronor.
FreeZone är SkyVenture-licensierad
med riktigt bra tryck. Normalt behövde
vi aldrig gå över 80procent av kapaciteten när vi övade headdown, så det finns
power även för riktiga bjässar. Den är
helt sluten och därför varm och skön att
flyga i året om. Tunneln är lite mindre än
Bedford, 11 meter hög och 3,6 meter i

den från uthopp till skärmfärd. En av
dem landade bra medan den andra landade i ett träd men klarade sig undan
med en bruten fot.
Visst fanns det kämpiga tillfällen under den här expeditionen men energin
och inställningen hos deltagarna gjorde
att projektet blev möjligt. Med rätt folk,
utrustning och en liten gnutta tur kan
man förverkliga vilken galen idé som
helst. Jag känner mig väldigt priviligierad
genom att ha fått delta i ett sånt otroligt
äventyr.
■

diameter men man får lätt plats att öva
de rörelser man vill. Priserna ligger mellan 5 000 och 5 600 kronor per timme
beroende på när i veckan man flyger.
Coacherna tar 1100 kronor per timme, var riktigt bra och instruerade enligt
International Bodyflight Associations alla
regler. En del hade lite svårt med engelskan men det löstes med lite tolkhjälp och
väl inne i tunneln var det inga problem.
Där kan ingen höra dig skrika ...
Vi utvecklades med stormsteg och jag
tror att alla var nöjda med sina nya kunskaper när vi landade i Sverige. Då hade
vi flugit över 37 timmar under nio dagar.
Peter Nilsson, SF, var den som drog

igång hela idén och löste allting med inbjudningar från FreeZone, visum, flygscheman och allt vad det innebar. Vi
skulle vilja tacka Karina Gambarjan, SF
för all hjälp med kontakter, hotellbokning, diverse tolkning med mera.
Nu vet vi hur det fungerar och har bra
kontakt med FreeZone. Redan den 6 december var Peter Nilsson tillbaka med en
grupp under fyra dagar då elva deltagare
gjorde tillsammans runt 25 timmar.
Nu planeras ytterligare två läger, ett
till början av februari och ett i maj. Information kommer senare på mejllistor.
Du kan också mejla flygfritt@gmail.com
så får du veta mer.
■

Tolv svenska friflygare och
två ryska coacher utanför
FreeZone. Övre raden från
vänster: Jill Lind, Andreas
Tibring, Ivan Korobkov,
Christina Nordlöf, Kim
Nurmiranta, Alexander Voronov, Patrik Forsberg,
Jocke Melin
Undre raden från vänster:
Nina Forsberg, Gauthier
Fleutot, Malin Sjödin, Peter
Nilsson, Richard Johansson, Fredrik Karlsson.

Hoppfältet, större än
förväntat, men inga
alternativa landningsplatser.

Wendy Smith

Läs mer
om äventyret och om nästa (imaj 2009) på
www.highandwild.co.uk/everestskydive
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– jo, du kan
visst!

Siv Lindgren från FKCG var i september förra året med och satte
kvinnligt brittisk rekord när Brit
Chicks gjorde en 68-manna i form
av ett kors till förmån för Röda
korset. 40 000 pund samlades
också in till hjälporganisationen.

Är du sugen på storformation men lyssnar på en janteröst som säger att du
hoppat för lite för att leka med de stora gängen? Sluta med det.
Siv Lindgren vågade visa intresse och är nu stolt innehavare av kvinnligt
rekord i brittisk storformation och även vinnare i brittisk 28-manna.
Text

Mirijam Geyerhofer

Foto

Tony Danbury

D

Martin Wood

28-mannalaget som
Siv Lindgren hoppade
med vann den brittiska tävlingen.
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et finns nog många hoppare ute i
landet som vill prova att hoppa lite
större än vad de brukar göra. Men hur
börjar man? Vem som helst kan väl inte
bara vara med och göra massa storformationer, behöver man inte ha minst tio år i
sporten och tusentals hopp i loggboken?

Nej, inte riktigt. Lite mod och tillit till
organisatörerna kan ta dig en bra bit på
vägen. Fråga Siv.
Det började på storformationslägret
Big way Camp på Gryttjom i juli 2007.
När det var taskigt väder en dag berättade organisatören Lesley Gale om “Brit
chicks” som hon är med och arrangerar:
de skulle slå brittiskt rekord i storformation och genom det samla in pengar till
Röda korset. Lesley Gale avslutade med
att berätta att Brit chicks alltid är på jakt
efter duktigt folk som vill vara med och
Siv tyckte att det verkade kul:
”Jag tänkte först att jag inte bara kunde gå fram till henne och säga att jag ville
vara med, men efter lite pepp från en
kompis så gav jag henne en lapp med
min mailadress och sa att hon kunde
höra av sig om de behövde några extra.”

Plötsligt kom ett mail med en inbjudan
till rekordförsöket och då var alla tankar
på att hon var för oerfaren plötsligt borta.
”På Big way tänkte jag att jag är inte
var bra nog och kände mig kass och värdelös. Men när jag väl fick förfrågan så
kände jag bara pirrkänsla och ”okej, då
får jag väl bevisa att jag kan”.
Totalt tre svenska tjejer var med

Tillsammans med två andra svenska tjejer, Mia Toftfelt från FKCG och Helén
Samuelsson från Aros, åkte Siv över till
England i september förra året.
Flera flygplan användes under rekordet. Siv hamnade i det som Caroline
Hughes basade för, hon hade också coachat lite på Big way, så Siv kände henne
redan lite grand.
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Tony Danbury

Satsa stort

Blev inbjuden på nytt

I juli i år fick Siv en ny inbjudan, denna
gång var det Caroline Hughes, som und-

rade om Siv ville komma till England
och vara med i en 28-mannatävling.
”Det var lite skillnad, de är vana att
hoppa stort så det var mer en plojtävling.
Prestige i det också såklart men ändå en
väldigt hjärtligt stämning. Av de fyra lagen som var med fick Sivs stå högst upp
på pallen och inte heller här var det några
jantetankar som störde koncentrationen.

”Organisatörerna har full koll, så de sätter dig där de tycker att du ska vara och
då får du helt enkelt tro på dem. Visst,
känns det helt fel så kan man ju alltid
säga ’tack för att du tror på mig men jag
tror att jag skulle passa bättre någon annanstans’. Man behöver inte vara überkaxig eller så, men att vara jante tjänar
■
man inte på alls.”

Namn: Siv Lindgren.
Ålder: 28.
Familj: Hundarna
Creedo och Atlas.
Antal hopp: 600.
Bor: Göteborg.
Klubb: FKCG.
År i sporten: Sex.
Niclas Olofsson

De dirtade hoppet som skulle föreställa
ett stort kors och folk petades eller bytte
platser beroende på hur det gick. Siv fick
behålla sin plats och på fredagen tränade
de i två grupper och började med två
plan åt gången. Uppvärmningshoppet
var alltså en 34-manna, något som var
lite skillnad från Sivs tidigare hopp där
en 32-manna var det största hon gjort.
När de vaknade på lördagen visste de att
de bara hade den dagen på sig att få ihop
de båda 34-mannorna eftersom vädret på
söndagen skulle vara kasst.
Men det blev en glad fest på kvällen
för på sista hoppet innan det blev mörkt
lyckades de bygga sitt 68-mans röda kors
på himlen.
Brit Chicks hade då samlat in totalt
drygt 40 000 pund till förmån för Röda
korset.

Tips från Siv på hur du förbereder dig
•

Man måste ha bra grundförutsättningar, så att träna i tunnel är
jättebra.

•

Träna i lag, så du får in flygteknik och
lär dig att förflytta dig kontrollerat.

•

Träna på att tracka långt, flackt och
snabbt.

•

Organisatörerna prioriterar säkerhet,
är du inte säker har du inget där att
göra. Lär dig flyga och landa din kalott, det är inte att hooka snyggast
utan att flyga i ett förutsägbart möns-

ter och landa säkert som gäller när
det är många skärmar i luften.
•

Våga experimentera, åk på Big way, det
ger bra kontakter och bra träning.
Våga prova sådant du inte kan.

•

Prata med duktiga hoppare och be om
tips och råd, de flesta blir smickrade
och pratar gärna om hur man gör ett
inflygningsvarv på säkraste sättet.

•

Kom ihåg: Det gäller inte att vara
häftigast, utan att vara bäst.
(Och snyggast på bild).

Läs mer om brit chicks på
www.britchicks.org

Förbundskurserna ändrar form
arrangerats på militärförläggningar blir det nyordning från
och med vintern 08/09. Varje kurs går nu bara en gång per
år och förläggs till Bosöns idrottscentrum utanför Stockholm. Anledningen är att vi förenklar administrationen och
får ett proffsigare arrangemang, berättar riksinstruktören.
Text

Boel Stier

I

år hålls var och en av förbundets instruktörsutbildningar bara en gång.
Det innebär att den som vill gå BAS-kurs
bara har ett kurstillfälle att välja på. Detsamma gäller för den som vill bli hoppmästare, hoppledare eller kursledare.
”Anledningarna är flera”, berättar riksinstruktör Petter Alfsson-Thoor.
”Det ena är att det har varit svårt att
få instruktörer till alla kurser vi har arrangerat tidigare. Vi vill också att man
planerar sitt kursdeltagande lite bättre.
Tidigare har det varit väldigt mycket administrativt arbete kring deltagare som
har anmält sig för att sedan avanmäla sig
och tvärtom. Men det som har varit mest
avgörande är att vi nu kan vara på Bosöns idrottscentrum på Lidingö utanför
Stockholm och att vi ser stora fördelar
med det jämfört med att hålla till på olika militärförband runt om i landet.”
Petter säger att även om grundkostnaden för att ha kurser på militära förläggningar är låg så har kostnaderna för ma-
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ten stigit mycket. Det, i kombination
med den mycket varierande kvaliteten på
lokalerna vi har kunnat utnyttja och allt
krångel med vakter och grindar som tillkommer när man befinner sig på en militärförläggning, har gjort att Bosön som
alternativ har vägt mycket tyngre.
Nackdelen med att hålla varje kurs en
gång per år är att den som inte kan just
de datum som gäller måste vänta ett helt
år till.
”Det stämmer”, säger Petter, ”men jag
tror att tappet är marginellt. Jag släpper
datumen nio månader i förväg så vill
man gå kursen kan man också göra det, i
de flesta fallen. Vi kommer att vinna
mycket administrativt arbete på den här
lösningen. Nu har vi att göra med en
professionell konferensanläggning och
man kan inte bara avanmäla sig hur som
helst. Gör man det försent så går fakturan iväg i alla fall. Och det är inte mer än
rätt att man visar lite respekt mot sin
klubb och förbundet och försöker ha lite

framförhållning. Dessutom blir jobbet
lättare för mig när jag kan göra en budget kring ett fast antal platser per kurs.”
I början av december var BAS-kursen,
med plats för 80 deltagare, full.
”Jag försöker se om vi kan utöka det
till 100 platser, något som hänger på boendet”, säger Petter.
Även HM-kursen är full medan tolv
av fyrtio platser på HL-kursen är lediga.
”Det kan hända att vi utökar dem
också. Vi får avvakta fram till 19 januari,
som är sista datum för alla anmälningar.”
De enda kurser som inte följer de här
nya formerna är AFF- och tandempilotkurserna, eftersom de arrangeras på hoppfält och inkluderar hoppning. För dig
som är sugen på en BAS-kurs eller en instruktörskurs är det alltså i högsta grad
tid att prata med din chefsinstruktör före
den 19 januari.
■

Datum för

Lina Zabkar

Efter att våra instruktörs- och BAS-kurser i många år har

”Vi ser stora fördelar
med Bosöns idrottscentrum jämfört med
olika militärförband”,
säger riksinstruktör
Petter Alfsson-Thoor.

SFF-kurser 2009

BAS-kurs
27 feb -1 mars

Hoppmästarkurs
12-15 mars

Kursledarkurs
11-15 mars

Hoppledarkurs
20-22 mars

Alla kurserna hålls på Bosön, Stockholm.
Sista anmälan 19 januari 2009.

www.sff.se
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Sverige ligger lite efter resten av världen när det gäller vingoverall. Men nystartade team Wingman och wingsuit.se ska
hjälpa sugna hoppare att komma igång och coacherna kommer det inte vara något fel på – en i teamet har precis varit
i USA och satt världsrekord i flockdive!

Mirijam Geyerhofer

Foto

Matt Hoover

Leif Berg

Text

Vingoverallgänget
Team Wingman vill
genom sin hemsida
och besök på olika
klubbar i Sverige få
upp intresset och
öka säkerheten
inom vingflygningen.
Från vänster: Ludde
Åkesson, Martin
Libelt, Sara Hall och
Joakim Forasetto.

V

inghoppare. Du har säkert sett hur
de kommer springande mot planet
med pyttesmå steg, som ett gäng småfåglar på väg mot sin mamma. Ja, intresset
för att flyga vingoverall har de senaste åren
växt och i höstas startades Wingsuit Sweden, en webbsida byggd för att ”skapa
kunskap, medvetenhet och gemenskap
inom Wingsuitflygningen i Sverige.”
Jocke Forasetto som tillsammans med
Martin Libelt och Ludde Åkesson har
skapat både websidan och team Wingman hoppas att deras initiativ ska få
igång de som velat prova på men inte vetat hur de ska komma till skott.
”Till sommaren kommer det att bli en
markant ökning av aktiviteter, bland annat ska vi organisera hopphelger, läger
och tävlingar runt om i landet.”
Under 2009 siktar Team Wingman på
att besöka två tredjedelar av klubbarna i
landet för att dela med sig av sin kunskap
och erfarenhet, de större hopphelgerna
kommer däremot placeras i mellansverige
och Jocke hoppas och tror att hoppare
som är sugna på att flyga vinge kan tänka
sig att röra lite på sig för att få coachning.
Under vingoverallhelgerna kommer
hoppare kunna få möjlighet att prova
och hyra de vanligaste dräkterna på
marknaden.

Nybörjartips från Jocke
•

Träna mycket på att tracka
och flyga i flock.

•

Ta 3-4 personer, lägg upp
en rutt och öva på att hålla
hastighet och nivå.

•

Ta hjälp av någon som har
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minst 10-20 vinghopp och
be om tips.
•

Gå in på wingsuit.se, kolla
in våra tips & trix och maila
oss om det är något du
undrar.

Flyg

En vingoverall är i stort sett en universalfunktion berättar Jocke: ”Man har kollapslinor som påminner om dem för reserven och huvudkalotten, där man kan
koppla loss vingarna. Vissa dräkter fungerar så att man kan koppla loss benvingen också och Tony Suits håller på att utveckla ett dragkedjesystem som än så
länge bara är på prototypstadiet.”
Man drar på sig dräkten efter att man
tagit på sig riggen och sätter fast den så
att benremmarna är inne i dräkten medan själva riggen, bröstremmen och handtagen sitter utanpå. Det kallas för att ”sy
fast den” på riggen. Jocke har två knivar,
en på benet och en på bröstremmen.
Vill ändra SBF-stadgar

För att få hoppa vingoverall krävs i dag
D-cert och 500 hopp, något som Team
Wingman vill ändra genom att sänka
kraven till 400 hopp och D-cert, genom
att erbjuda en Wingman-utbildning.
Det vanligaste är kanske är man börjar
hoppa fallskärm först, för att sedan börja
intressera sig för vingoverall. Det gjorde
inte Jocke, han inspirerades av en snubbe
som hoppade från Eiffeltornet 1912 och
en egen vingsuit var det stora målet när
han anmälde sig till sin fallskärmskurs.
Sedan hopp 515 har Jocke bara hoppat
något spontant friflygarhopp, annars har
de drygt 100 hoppen ägnats uteslutande
åt att flyga i flock och känslan är precis
som han hoppades, om inte bättre.
”Det var för det här jag började hoppa, just frihetskänslan av att flyga istället
för att falla. Jag kan känna mer kontroll
och hålla fokus på att flyga min kropp.
Det blir mer frifallstid och det är roligare
att flyga långt.”
Vad kan vara farligt med att hoppa med
vingoverall?
”Du måste hålla vingarna tätt mot kroppen för att inte hamna i spinn vid uthoppet. Det är också väldigt viktigt att du är
stabil i uthoppet så att du inte krockar
med någon annan eller slår i planet. Akta
dig också för att krocka med de andra

under flygningen, på vägen ner får du en
framåtfart som är ganska hög eftersom
vingarna kompenserar fallet med att åka
framåt. Risken för snodd är också väldigt
hög om du inte är helt stabil så det är bra
att inte ha en jätteliten skärm, runt 120
kvadratfot eller större kan vara smart.”
Sverige ligger efter

Även om Sverige börjar utveckla sin
vingflygning så ligger vi fortfarande långt
efter resten av världen. Närmast har vi
Birdman-teamet med hoppare från hela
Europa. I Frankrike, Spanien och Belgien
har man kommit långt, precis som i USA
där man på Skydive Elsinore satte världsrekord i flockdive i mitten av november
med hela 71 personer.
Martin Libelt från Team Wingman var
med där och beskriver upplevelsen:
”Det var en fruktansvärt häftig upplevelse att få träffa så erfarna hoppare och
lära sig så mycket nytt. Det finns ju ingen möjlighet här hemma att göra sådana
stora formationer.”
Någon medalj att hänga på väggen
hemma i Sverige fick han inte med sig
men han nöjer sig med känslan av att ha
varit med och sätta ett världsrekord.
”Det var en härlig känsla när vi satte
formationen, att slita ett antal dagar och
vara nära och sen att plötsligt få det att
funka. Man kan säga att det var ett sätt
att lyfta fram den här delen av sporten,
den har inget erkännande annat än att
det bedrivs som skojhoppning, det finns
ingen internationell organisation med regler och stadgar, eller någon världscup.
Tanken är att visa att det går att göra
större saker och att intresset finns”. ■
Ett längre reportage om världsrekordet
kommer i nästa nummer. Till dess kan
ni spana in när Franz Reichelt hoppar
från Eiffeltornet år 1912 med en vingoverall som mer påminner om en tagelmadrass än något som går att flyga –
och utan tillstymmelse till fallskärm.
Gå in på youtube.com och sök på
”Franz Reichelt – Eiffel Tower”.
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Matt Hoover

i flock

Över Skydive Elsinore i USA i november.
Martin Libelt från svenska Team Wingman
var med och satte världsrekord i flockdive.
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Jonas
Ponas
Respiratorn gjorde att han inte kunde prata när han vaknade upp på ett
australiensiskt sjukhus efter en misslyckad högfartslandning. Han hörde att
kompisen sa till läkaren att han nog aldrig skulle hoppa igen. Då tog Jonas
Ponas upp en lapp och skrev ”Skydive ’til I die”.
Text

Anna Oscarson

Foto

Anders Q

S

jälv har Jonas Ponas Bergqvist inget minne
av det ovanstående. Han hade brutit bäckenet på fyra ställen, krossat lårbenet och fått en
inre blödning i magsäcken och var därför ordentligt drogad av smärtstillande.
Men vi tar det från början. Jonas Ponas hade,
liksom många av oss, tänkt tanken att fallskärmshoppning skulle han någon gång vilja testa. I slutet av förra seklet såg han reklam för Frifallsskolan
på tunnelbanan. Han var 21 år och hade inte råd
att gå en hel kurs så det fick bli ett tandemhopp.
Året därpå, 2000, hade han sparat ihop pengar för
att gå en AFF-kurs.
Det första egna hoppet gjordes ur en AN2 över
Tullinge den 15 maj.
”Jag kom inte ihåg något av själva hoppet utan
bara landningen men det blev godkänt och jag
blev biten direkt. Även om jag var nervös i början
hade jag aldrig några tvivel om att fortsätta.”
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JONAS PONAS
BERGQVIST
Född: 1978.
Bor: Solna (200 meter från där han vuxit upp).
Klubb: Nyköpings fallskärmsklubb, biträdande CI.
Yrke: Försäljare på Systembolaget.
Började hoppa: År 2000.
Antal hopp: 1 500.
Intressen: Vid sidan av hoppning – spela gitarr,
dyka och åka snowboard.

Till USA första vintern

Jonas hade börjat hoppa tillsammans med en
kompis men vädret sommaren 2000 hade en del
övrigt att önska. Kompisen tröttnade på att sitta
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NYFIKEN PÅ

Flickvännen Ellinor
Levander och Jonas Ponas i Australien i mars,
där hon passade
på att ta dykcert.

Ellinor Levander, flickvän: ”Jag träffade Ponas i augusti 2006
på Jogersö när han orgade svenska cupen i swooping. Jag
hade inte börjat hoppa då och syrran (Jossa) presenterade oss
för varandra. På kvällen gick vi ut i Nypan och blev fulla.
Jag insåg snabbt att jag som nyblivet strul prioriterades lägre än både fallskärmshoppning och gitarrspelande och halkade
sedan ner ytterligare en pinal när Ponas fick en radiostyrd helikopter i födelsedagspresent. För att få umgås med honom
fanns inget annat alternativ än att själv börja hoppa.
Ponas är en grym hemmafru. Han tvättar och städar, fixar
och donar. Det bor en liten pedant i hans annars galna hjärna.
Ponas är en fantastiskt rolig människa som lever utanför de
oskrivna reglerna. Jonas Ponas ställer alltid upp, är otroligt omtänksam och bryr sig verkligen om andra. På morgonen är han
knappt kommunicerbar och tar en kokosboll till frukost på väg
ut genom dörren. När han går och lägger sig läser han några
serier i en Kalle Anka pocket. En sida av Ponas som många inte
har sett är hans talang för att spela klassisk gitarr, en seriös
hobby som han ägnar flera timmar om dagen. Ponas lyckas
verkligen leva i nuet och gör det han känner för i stunden, vilket
ofta innebär att klä av sig alla kläder. Det är beundransvärt
tycker jag. Att leva i nuet alltså – inte klä av sig alla kläder.”
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Nedan: 1999, Jonas Ponas var 21 år och hade
inte råd att gå kurs så det
fick bli ett tandemhopp.

och vänta på att blåsten skulle avta och
slutade efter två hopp. Själv klarade Jonas
av kursen på tio hopp och var klar i slutet
av juli. Han hann med 60 hopp det året
och under vintern arrangerade Frifallsskolan en resa till Skydive Sebastian i USA.
De var där i två veckor, gjorde en hel del
utelandningar och fick coachning i FS.
”Det var skithäftigt att bli coachad.
Mina 50 första hopp friflög jag eftersom
jag mest gjorde ensamhopp och det inte
är så kul att ligga själv på mage ett helt
hopp. Men efter USA-resan har jag varit
maghoppare.”
Från den här tiden kommer också
hans namn – Jonas Ponas. En hoppkompis på Frifallsskolan började kalla honom
det efter en Hassan-sketch. Jonas bytte ut
sitt mellannamn Anders mot Ponas och
heter alltså så på riktigt.
Frifallsskolan drevs kommersiellt och
hoppfältet låg rätt så centralt beläget i
Stockholm. Jonas skaffade kamera 2001
och började filma. Säsongen efter, 2002,
började han filma tandem.
Lockad av Australien

Många utländska instruktörer figurerade
på Frifallsskolan och Jonas blev själv sugen
på att åka utomlands och försöka få jobb
som tandemfilmare. Valet föll på Australien dit han åkte på vinst och förlust.
Först åkte han till Skydive Queensland, ett stort fält en timmes bilkörning
från Brisbane, där han kände en kille
men de hade inget jobb att erbjuda. Så
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Jonas Ponas är duktig
på att åka bräda, intygar Tomas Bergqvist,
hans tre år yngre bror.

han åkte vidare och fick napp hos Brisbane Skydive Center som är en liten kommersiell klubb som flyger en liten Cessna. Jonas beskriver stämningen som god
och trots kommersialismen fanns det en
klubbkänsla. På tre månader hann han
göra cirka 200 hopp, varav många var
tandemfilmningar, innan det tråkiga
hände den 9 februari 2003.
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Gullevi Bergqvist

NYFIKEN PÅ
Tomas Bergqvist, tre år yngre bror:
”Jonas Ponas är väldigt bohemisk och
enkel. Han är snäll och omtänksam.
Vi gled isär lite under tonåren men
började hänga igen efter vi åkte på
skidresa till franska alperna 2000.
Han är duktig på att åka bräda.
Varje sportlov under skoltiden brukade gympalärarna anordna skidresor
till alperna. Det brukade knappt vara
några elever med där förutom vi.
För några år sedan kunde man tro
att det var jag som var storebror –
han var så omogen – men på senare
tid har han mognat och vuxit om mig.”

Konstig värld

När han vaknade upp tyckte han, med
anledning av sitt drogade tillstånd, att
han befann sig i en konstig värld. Han
trodde att alla doktorer var tandempiloter och att sjukhuset både var sjukhus
och hoppklubb. Först trodde han också
att han bara brutit benet men så småningom gick det upp för honom att det
var värre än så. Det blev en sju veckor
och tre dagar lång sjukhusvistelse och han
fick inopererat ett nytt lårben i metall.
När han skrevs ut från sjukhuset var
det egentligen dags att åka hem men han
förlängde biljetten.
”Jag ville inte att resan skulle sluta på
ett tråkigt sätt utan åkte tillbaka till
hoppfältet och hängde där i tre veckor
med mina kryckor och partajade.”
Även om Jonas självklart funderade
mycket på varför det hände hade han
aldrig några tvivel om att fortsätta hoppa
fallskärm. Tillbaka hemma i Sverige var
han uppe i luften igen i juli. Det blev
dock bara några enstaka hopp den sommaren och det med större skärmstorlek,
men desto mer hopplederi.
Bytte klubb

Frifallsskolan sjöng på sista versen och
Jonas fick veta att Nyköpings fallskärmsklubb var i behov av tandemfilmare. 2004
blev han medlem där och möttes av en
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lite annorlunda verklighet jämfört med
den han var van vid. Den ideella istället
för den kommersiella.
”Jag var inte van vid att det fanns en
styrelse och att folk hjälpte till och jobbade ideellt för klubben. Nyköping är en
fantastisk klubb.”
Förra året utbildade han sig till tandempilot men inför kommande säsong
vill Jonas satsa lite på sin egen hoppning
också. Han håller på och startar en liten
lagsatsning tillsammans med flickvännen
Ellinor Levander som han också lyckats
locka in i sporten.
”Det är kul att bli duktiga tillsammans.”
Jonas har på senare tid arrangerat några rookiehelger i FS på hoppfältet på
Skavsta och har planer på att fortsätta
med det nästa säsong.
För många är Jonas känd som en flitig
arrangör av swoop-tävlingar. Det var
också på en swoop-tävling som han träffade Ellinor för första gången. Hon hade
följt med sin syster, hopparen Josefin Levander, för att titta på.

nor var och hälsade på hans gamla kompisar i Australien. Därför har han verkat
som biträdande CI i år. Men i mars kommer han att genomföra kursen och kommer därefter att bli klubbens CI.

Han minns inget av kraschen. Inre blödningar gav
komplikationer och krävde
blod, läget var osäkert.

Tar gitarrlektioner

Jonas bryter mönster. Han har valt att
inte arbeta heltid utan vill leva också som
han uttrycker det. Det innebär mindre
inkomst men mer tid till att göra det han
helst vill. Spela gitarr till exempel. Något
han började med när han var sexton år.
Först var det elgitarr som gällde men sedan fyra år tillbaka spelar han klassisk gitarr. För två år sedan började han också
ta gitarrlektioner. Något som lyft spelandet till en helt ny nivå.
För tillfället äger Jonas ingen egen dator, under ett halvårs tid hade han ingen
mobiltelefon.
”Ganska ovanligt i dag men väldigt
skönt”, intygar Jonas.
■

Klockan är fem på morgonen, Henrik och Nicolette
Mankovsky Hults bröllopsfest, Jonas Ponas ger sig
på lite fiolspel. Klassisk gitarr är egentligen hans
instrument.

Håller i swooping-trådar

Sedan en liten tid tillbaka är Jonas grenansvarig för swooping i tävlingskommittén. Själv var han med i sin första swooptävling i somras. Han kom på åttonde
plats. Av fyra tävlingsrookiesar var han
den ende som lyckades ta några poäng. I
framtiden vill han gärna tävla mer om
bara pengarna räcker till. Att åka ut i Europa och tävla är något som lockar.
Inför säsongen 2008 behövde Nyköping en ny chefsinstruktör. Jonas blev
tillfrågad men saknade kursledarkompetensen. Han hade inte möjlighet att gå
kursen förra våren eftersom han och Elli-
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Det hade varit en tuff vecka dessförinnan
med mycket party och lite sömn. Även
om Jonas inte hade festat kvällen innan
så var han inte direkt på topp. Efter en
låg ”hook-turn” gick han i backen samtidigt som skärmen i en fart på uppskattningsvis 70-90 kilometer i timmen. Som
tur var hade det regnat dagen innan så
marken var mjuk. Om den hade varit
som vanligt hade han nog inte överlevt
kraschen.
Själv minns han inget av landningen
eller kraschen. De inre blödningarna
medförde komplikationer. Ett tag var det
osäkert om han skulle överleva och han
fick fyra och en halv liter australiensiskt
blod transfuserat in i sina ådror.
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Flygsportmöte på hög nivå
Som svenska hoppare ingår vi i den internationella flygsportfederationen FAI. De tre bokstäverna på din licens är
beviset på att den är giltig världen över. I oktober i år ägde
FAI:s stora generalkonferens rum i Italien. Vår svenske representant anser att FAI behöver reformeras men skriver
också att vi måste vara med för att kunna påverka.
Text

Bengt Lindgren

F

AI:s* stora generalkonferens, som äger
rum vartannat år, arrangerades 3-4 oktober 2008 i Saint-Vincent, Italien. Sverige representerades av John Grubbström, LG Andersson och mig själv i egenskap av vice
ordförande i Svenska Flygsportförbundet.
Mötet inleddes med en pampig invigning
där det delades ut utmärkelser av olika slag.
En av dem, Paul Tissanders diplom, gick till
en verklig trotjänare inom svensk flygsport,
LG Andersson från Borås. Diplomet tilldelas
människor som främjat flygsporten genom
handling och verksamhet. LG har verkat
inom segelflyg, i KSAK och inom Flygsportförbundet under många år. En del av motiveringen till att han fick utmärkelsen var hans
skarpa intellekt och hans förmåga att med

vanligt bondförnuft fatta kloka och genomtänkta beslut.
Mötet började sedan med verksamhetsberättelsen. Det var första gången jag var där
och jag tyckte att diskussionerna hamnade på
fel punkter, att en del beslut inte verkar vara
så genomtänkta och att det är mycket snack i
egen sak från mötesdeltagarna. Jag skulle helst
se att man reformerade delar av FAI men det
kommer att ta tid.
Sverige fick sitta kvar i CASI (Commission
Aéronautique Sportive Internationale), en av
de viktigare FAI-kommissionerna som sysslar
med mätmetoder och olika standarder. Vår representant där är John Grubbström. John är
ordförande i Svenska Flygsportförbundet och
har varit med internationellt under ett antal

år. John blev vald till förste vice ordförande i
CASI och till en av FAIs vice ordföranden.
Sista punkten dag ett handlade om miljöarbetet och att man inom FAI har tagit fram ett
miljöhanteringssystem som underlag för miljöarbete och miljöcertifiering. Dokumentet
finns snart på Flysportförbundets hemsida på
svenska, flygsport.se och för er som inte kan
vänta finns det på fai.org.
Dag två vidtog val av ordförande och styrelse. Till ordförande de kommande två åren
valdes Pierre Portmann från Frankrike. Till
styrelsen valdes Robert E Clipsham, Kanada,
Alvaro de Orleans-Borbon, Spanien, Lee
Jonghoon, Korea, Robert Henderson, Nya
Zeeland, Will Arpagaus, Schweiz och BengtErik Fonsell, Sverige.
Min slutsats om FAIs generalkonferens är
att för att synas och för att kunna påverka så
måste man deltaga. Deltagande ger inflytande. Att stanna hemma ger bara en tom plats
och inget inflytande.
■
* FAI = Fédération Aéronautique Internationale,
som översatt från franskan betyder Den internationella flygsportfederationen.

Amerikanska mästerskapen
US Nationals (amerikanska mästerskapen) är intressant

Resultat U.S. Nationals 2008

även för övriga världen. Några av de allra bästa lagen kommer från det stora landet i väst där det finns fina tränings-

FS4 öppna klassen

möjligheter året runt så tävlingarna håller världsklass.

Placering, Lag

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

1. Arizona Airspeed

20

31

28

23

20

30

18

24

22

26

242

2. Perris Fury

18

28

24

23

18

23

17

21

21

25

218

3. Golden Knights

19

28

26

20

19

25

15

21

21

21

215

Text

Å

Anna Oscarson

rets tävlingar avgjordes i slutet av oktober
i Eloy, Arizona. Det blev hemmaseger för
Arizona Airspeed i både FS4 och FS8 i de
öppna klasserna. Även om det franska åttamannalaget Maubeuge egentligen var bäst så
deltog de inte i US Nationals av förklarliga
skäl. Maubeuge gjorde också näst bäst resultat
i fyrmannatävlingen. En repris av VM i både
FS4 och FS8 blev det. I FS4 kom USA där på
första och Frankrike på andra plats och tvärtom i FS8.
Notera att Arizona Airspeed dängde till
med en 30-poängare i sjätte omgången i FS4.
30 poäng gjorde även Maubeuge i FS8-tävlingens åttonde omgång.
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R 9 R 10 Totalt

FS8 öppna klassen

Svenske Niklas Hemlin
Placering, Lag
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
R 8 R 9 R 10 Totalt
med sitt FS4-lag Fastrax
1. Arizona Airspeed
23
16
19
14
20
17
19
22 17 16
183
deltog inte i årets tävling.
2. USA 8
20
15
18
15
16
15
16
22 15 15
167
3. Perris Alpha
14
9
11
11
12
8
13
14 11 11
114
PD:s duktiga swoopare
Dan BC, Jack Jefferies, Ian
Friflygning, öppna klassen
Bobo, and Shannon PilPlacering, Lag
R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Totalt
cher överraskade genom
1. SO CAL Converge
9,1
8,6
8,9
8,9 8,8 9,1 9,1 62,5
2. Solstice
8,7
6,5
8,9
8,8 8,2 8,9 9,0 59,0
att ställa upp i FS4. De
3. CK 1 XP
6,7
4,6
5,8
6,9 6,1 5,5 6,6 42,2
hade inte ens något lagnamn när de kom till tävlingen men tävlade under namnet Performan- de senaste åren flyttats till VFS vilket medfört
ce Desired. Deras snitt blev 20,2 poäng, vilket att amerikanarna inte längre är med bland världens friflygartopplag. På VM kom de till exemvar det sjunde bästa.
pel på femte plats. Laget CK1XP vann.
■
I friflygningens öppna klass deltog endast
tre lag. De amerikanska friflygarnas fokus har
Fler resultat på www.omniskore.com
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Fyrmanna friflygning exploderar
VFS, vertikal formationshoppning, har fullkomligt exploderat. Efter bara
några år är världsrekordet 40 poäng, att jämföra med FS-grenen, som
bara helt nyligen passerade det poängrekordet. Men hittills är de amerikanska lagen ganska ensamma i grenen. På den första världscupen i Arizona i oktober deltog bara fyra lag, varav två från USA.
Text

Boel Stier

Foto

Andy Lovemore

V

ertikal formationshoppning, VFS eller
VRW, är en hoppgren som växer otroligt
snabbt. Det är alltså frågan om fyrmanna formationshoppning i friflygning. Poolen består
av formationer där hopparna växlar mellan att
ha huvudet eller fötterna mot marken. Allt filmas av en femte person.
Elisabet ”Bettan” Pettersson som är Sveriges enda FAI-licensierade domare i de artistiska grenarna dömde tidigare i år på både US
Nationals, 19-25 oktober, och den första
världscupen i VFS, 26-28 oktober. Båda tävlingarna hölls i Arizona, USA.
”Det var en upplevelse att döma där”, säger
Elisabet. ”Tyvärr var det bara fyra lag som deltog på världscupen men det hela var desto
större på de amerikanska mästerskapen.”

Hon poängterar att utvecklingen inom VFS
har varit enastående. Världsrekordet ligger
idag på 40 poäng med en arbetstid på 35 sekunder, och då hade laget som satte gällande
rekord två bustar i det hoppet.
”Jämförelsevis var världsrekordet i fyrmanna
runt 15-20 poäng för 15 år sedan och det har
tagit den tiden att komma upp i nuvarande
44 poäng. VFS gick från 10 till 40 på ett år!”
Man diskuterar redan att lägga in lite mer
parsvängar i blocken för att sakta ner hoppen
något. Det som lagen bustar på, berättar Elisabet, är kamera, alltså att fotografen ligger på
ett sådant sätt att man inte kan se alla grepp.
”Det här är en otroligt stor utmaning för
alla kamerahoppare. De är de som till stor del
avgör om det blir bustar eller inte.”

Hon fortsätter med att lovorda fotografen
Sara Curtis i världscupvinnande laget Arizona
Arsenal.
”Hon är suverän! Jag tror inte hon missade
ett enda grepp. Jag kikade lite på när de dirtdivade och hon går runt teamet hela tiden, är
aldrig still, men på videon märks det inte att
hon flyttar sig. Hon är hela tiden på rätt plats.
Helt otroligt med tanke på den fallhastighet i
head-down som laget kan komma upp till och
att fotografen är minst ett huvud kortare än
den kortaste personen i laget.”
Elisabet tror inte att den vanliga tremannavarianten av friflygning skulle försvinna på
grund av VFS utan ser grenarna som helt olika.
”Däremot kan kanske en del FS-lag få konkurrens av en gren med fart och fläkt och som
är jätttekul att döma, säger hon.
”Det skulle vara kul om det är något lag i
Sverige som vågar prova på. På världscupen
var det tre otroligt duktiga lag, två från USA
och ett från Frankrike, men även ett lag från
Kanada som bara gjorde tre poäng i snitt.
Strongt av dem att ställa upp och faktiskt lika
kul att döma som de bättre lagen.” ■
Läs mer om VFS/VRW på www.vrw4way.com

Resultat världscupen i VFS
R1

R2

R3

R4

R5

R6

Totalt

1. Arizona Arsenal (USA)

16

22

23

13

18

31

123

Snitt
20.5

2. Mandrin (USA)

14

17

20

13

13

29

106

17.67

3. France 4 Speed (Frankrike)

9

14

16

9

11

24

83

13.83

4. Los B. Mosquitos (Kanada)

3

3

4

2

2

3

17

2.83

Andy Lovemore

Placering, Lag

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

P

S Ä L J E S
(7 nov) Jag säljer min pärla: Vector 3 Micron (304),
Techno 98 kvadratfot (ohoppad), Cypres 1 (batterier till
juli 2009), Crossfire2 99 kvadratfot. Utrustningen är från
2002, huvudkalotten är från 2003. Riggen har gått cirka
1000
hopp, huvudkalotten ca 700 hopp (nya vektranlinor
monterades i år). Kan tänka sälja riggen utan huvudkalott. Riggen passar en person på ca 170 -175 cm och
60-70 kg, är välvårdad och i mycket bra skick (ny pilotskärm i år). Huvudkalott är orange med blå och vita
sektioner. Bilder kan mejlas. Kontakta Karina Gambarjan: telefon 070480220, e-post karina@skyshop.se
(9 nov) Komplett utrustning: Rigg Javelin (1999), reserv
PD 143R (2004), huvudkalott Sabre 150 kvadratfot
(1997). Cypres (juni 1998), batteri byttes i våras. Sakerna är i bra skick och finns i Borås. Pris 17.000:- Kontakta Kim Johansson, telefon: 0736-23 54 99, e-post:
Kim_faller_fritt@hotmail.com
(11 nov) Säljer en Spectre 150 från 1997, kalotten har
gått cirka 350-400 hopp. Pris: 5.000:- Skärmen finns i

Göteborg. Kontakta Robban, telefon: 0708-36 88 74, epost: robert.alasuutari@comhem.se
(26 nov) Jag säljer en mycket fin och fräsch Mirage G3
MX (2003-04) sydd för mig som är 181 cm och väger 76
kg. Svart med en del grått, och små lemon detaljer. Riktigt snygg. Den kommer med en reserv PD 113R (200302).
Riggen har gått cirka 250 hopp, reserven noll hopp.
Riggen passar bra för
huvudkalotter från 90-120 kvadratfot. Jag har även en
huvudkalott, Impuls Competition 95 (2003-01), som kan
säljas med riggen eller separat. Kalotten har gått en hel
del hopp, men kommer med helt ohoppade linor. Vit
och orange. Pris enligt överenskommelse. Finns i
Stockholm. Nisse Norin, e-post: nisse@aast.se
(30 nov) Säljer en Javelin odessy (2004-11) svart med
blå och gula detaljer (rigg lag ”42”). Reserv PD 113R
(2004-10), huvudkalott Icarus VX-92 (2005-03). Cypres
2 (2004-11). Passar mig perfekt som är 183 lång. Riggen passar en huvudskärm på upp till storlek 135 kva-
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dratfot. Cypresen är på service, beräknas tillbaka i januari. Pris: 22.000:- Kontakta Tommy Gustavsson, epost: tommy_lidk@hotmail.com
(3 Dec) Sigma tandemutrustning säljes från Norge: Vi
er i ferd med å selge en del tandemutstyr som har vart i
bruk hos Tönsberg Fallskjermklubbs i to-tre sesonger.
Vi tenker at dette kunne vare interessant også for våre
naboklubber i Sverige.
I utgangspunkt er det to Sigma 370 hovedskjermer
som vi har tenkt å bytte ut, og vi har også en Aerodyne
A2 389 og en A2 350 som vi vuderer å bytte ut. Aerodyne A2 skjermene er blitt veldig populäre blant brukerne
her, ikke minst i forhold til rolige og konsekvente öpninger, samt en lett handtering med toggles som gjör at
tandempilot flyr denne lett inn alene, og ikke blir sliten
av å gjöre mange hopp på en dag.
Grunnen til at vi bytter ut er at vi har tenkt å komplettere alle skjermene til like typer ), og at vi önsker å ha
relativt nytt utstyr tilgjengelig for våre tandemhoppmestere hele tiden.
Sigmaskjermene er gått cirka 250 hopp hver seg - og
er produsert på våren 2006. A2 389 er produsert 07/07
og har cirka 110-120 hopp på seg. A2 350 er helt ny.
Vi tenker oss også muligheten av å selge disse skjermene komplett i Sigma rigger med PR 360 reserve og
Cypres 2 som også er produsert på våren 2006, og har
samme antall hopp som skjermene. Det er sorte Sigmaer med henholdsvis grå, sort eller turkis midtklaff.
Den turkise riggen er ett är nyere.
I tillegg har vi en lös Cypres tandem 5 år gammel.
Sky Design har forvaltet klubbens tandemutstyr siden det var nytt, og står for salget av dette. Utstyret er
godt passet på og vedlikeholdt på Sky Designs verksted i Tönsberg, og blir gått over nå som sesongen er
slutt og nödvendige slitedeler er byttet ut.
Angående priser, så er det mange muligheter og
kombinasjoner her som er mulige for en klubb å önske
seg – men som utgangspunkt så vil dette med dagens
valuta kunne komme rimelig gunstig ut prismessig. Utstyret selges som brukt, og det kan avtales om henting
eller forsendelse.
Om interessen er der og deres klubb ser behov for å
bytte ut eller öke antall rigger, eller trenger mer info, så
ta kontakt snarest. Det er en god mulighet til å få et rimelig, godt og moderne utstyr som er hoppe- og leveringsklart när det er önskelig.
Kontakta Pål Bergan, telefon: int+47 9599 3321,
e-post: pb@skydesign.no

Kassör: Stefan Nilsson,
e-post: kassor@sff.se
Vice ordförande: Ann Ljusberg,
e-post: ann@sff.se
Ledamot: Eric Almqvist,
e-post: eric@sff.se
Ledamot: Mårten Nordlander,
e-post: marten@sff.se
Suppleant: Håkan Dahlquist,
e-post: hakan@sff.se
Suppleant: Anna Jacobsson,
e-post: anna.j@sff.se

Kansliet
Besöksadress: Sjöhagsvägen 2
Postadress: 721 32 Västerås
Telefon: 021-41 41 10
Fax: 021-41 541 19
E-post: info@sff.se
Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor
Telefon: 021-41 41 10
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: ordforande@sff.se
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Vill du veta mer om:
Skatter och avtal, framtidsfrågor:
Lina Gardlow, som gärna kommer ut till klubben och föreläser, ordforande@sff.se
Ekonomi: Stefan Nilsson, kassor@sff.se
Försvarsfrågor, jämställdhet:
Ann Ljusberg, ann@sff.se
Ledarskapsfrågor: Ann Ljusberg, ann@sff.se
PR & information: Anna Jacobsson, anna.j@sff.se

SFF-kurser
2009
BAS-kurs
27 feb -1 mars

Kursledarkurs
11-15 mars

Hoppmästarkurs
12-15 mars

Hoppledarkurs
20-22 mars

Alla kurserna hålls på Bosön, Stockholm.
Sista anmälan 19 januari 2009.

www.sff.se
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Flygsportförbundets luftrumsgrupp:
Mårten Nordlander, marten@sff.se
Klubbens fadder i styrelsen
Har du synpunkter, frågor, saknar information eller
har något annat ärende som rör den egna klubben
vänd dig till din klubbs fadder i styrelsen.
Stefan Nilsson, kassor@sff.se
•
•
•

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

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

Stockholms Fallskärmsklubb (SF)
Örebro Fallskärmsklubb ÖFK

Anna Jacobsson, anna.j@sff.se
•
•
•

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

Ann Ljusberg, ann@sff.se

Miljöfrågor, försäkringar, allmänrättsliga frågor
och tävling: Håkan Dahlquist, hakan@sff.se

•
•
•

Tävling, försvars- och luftrumsfrågor:
Mårten Nordlander, marten@sff.se

Lina Gardlow, ordforande@sff.se

E-projektet: Eric Almqvist, eric@sff.se
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
Tävlingskommittén: Håkan Dahlquist,
hakan@sff.se

•
•
•

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

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

Eric Almqvist, eric@sff.se
•
•
•

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

Håkan Dahlquist, hakan@sff.se
•
•
•

Halmstads Fallskärmsklubb (HFSK)
Smålands Fallskärmsklubb (FHS)
Fallskärmsklubben Syd (FKS)
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Posttidning B
Svensk Fallskärmssport
Himmelsdyk
Box 110
SE-438 23 Landvetter

God Jul
och ett härligt hoppår 2009 önskar
Svensk Fallskärmssports redaktion!

Hoo-hoo-hoo! Kim Johansson från västergötlandsklubben tomtade till det under en exit över Vårgårda i somras.
Foto: Jens Lindblad

