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Den nyttiga rädslan
Kvinnliga äventyrssportare
Bilaga – tävlingspoolerna 2009

Ny kraft
Ny säsong, nya tag: nu är sommaren och hoppsäsongen 2009 här med full kraft! I detta nummer presenterar
vi bland annat två nya krafter i styrelsen: Annika Burström som ska jobba med miljöfrågor och Fredrik von
Schmalensee som har hand om PR.
Vi berättar också om något så ovanligt som en tävlingsinriktad ung hoppare som både friflyger och tävlar
i precision. Läs mer om Emma Eriksson, som ställde
upp på SM i precision förra året 17 år gammal och
utan mer än ett par hundratal hopp i bagaget. Ett klart
framtidshopp för sporten!
Apropå tävling så löper varje omgång av Fallsvenskan, tävlingen där du tävlar mot hela övriga Sverige
men i din egen hemmaklubb, i år över en hel månad i
taget. För varje deltävling har du alltså en månad på
dig att göra tävlingshoppen innan du laddar upp dem
på nätet. Passa på om du är ovan att tävla och vill skaffa dig mer erfarenhet. All info finns på förbundets
hemsida www.sff.se under Tävling/Fallsvenskan.
Vi berättar också på notissidorna om VFS Web
Challenge, ett slags internationell fallsvenska-tävling
för vertikal formationshoppning. Även där ett bra sätt
att pröva sina vingar för den som är nyfiken på den nya
tävlingsgrenen där man gör formationer i head-up och
head-down.
I det här numret är det dags för den årliga tävlingsinlagan. Mitt i tidningen hittar du tävlingspoolerna för
friflygning, FS4, FS8 och CF, inklusive intermediatepoolerna och notiser om årets viktigaste regeländringar.
Plocka ur och ta med dig till fältet.
Några av oss behöver lite extra pepp för att komma
igång med hoppningen efter vintern. Rädsla och ner-

vositet är faktorer som inte bara förhöjer upplevelserna
i vår sport med lite extra kickar och adrenalin. Rädslan
kan också bli en tung, blöt filt som lägger sig i vägen
för hoppglädjen, särskilt efter några månaders uppehåll. I artikeln på sidan 8 får du tips om hur du tacklar
nervositeten när den känns extra svår att övervinna.
Men oavsett vilken pulsnivå vi har och vilka glädjeämnen och svårigheter vi ser i sporten så är sommaren
2009 full av händelser och ohoppade hopp som väntar
på oss!
Inte minst sommarlägret, detta superpopulära evenemang som var en självklarhet hela 90-talet men som
självdog för att en handfull personer i några få klubbar
fick slita hund för att få hela hoppsveriges årliga fest att
gå runt. I år är det vårt eget förbund som står för organisationen istället, en mer neutral och nationell lösning. Förhoppningsvis blir det ett strålande kalas på
gamla F15 i Söderhamn 19-27 juni. Kanske vi ses där?
Blå himmel,
SFS-redaktionen
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Några ord från…

Ny miljöledamot
Det är viktigt att vi i hoppsporten ligger långt fram i vårt
miljöarbete, för att visa att vi
kan och vill bry oss om miljön.
Annika Burström är ny adjun-

I

ngen förening eller förbund kan fungera om det
inte finns ekonomiska förutsättningar. Alla kostnader och även intäkter måste vårdas, detta gäller såväl
förbundet som klubbarna.
Jag blev lite orolig för vad våra medlemmar tycker
om att SFF bytt revisorer, så som det nämndes i artikeln från riksstämman på sidan fem i förra numret av
Svensk Fallskärmssport. Det var en felskrivning. Besparingen på närmare 40 000 kronor som artikeln
nämner kommer sig av att bokföringstjänsterna bytts
och har alltså ingenting med revisorerna att göra.
När jag satte mig för att skriva den här spalten passade jag på tillfället att titta bland alla mina sparade
Svensk Fallskärmssport. Senast jag skrev ordförandespalten var i SFS nr ett, år 2001. När jag läser vad jag
skrev då, kan jag bara konstatera att slutorden ”Det
lönar sig alltid att vara många” gäller även idag, år
2009.
Slutligen, för denna gång, vill jag passa på att tacka
Lina Gardlow för hennes fina insatser för SFF!

gerad medlem i förbundets styrelse med uppdrag att lägga
extra krut på miljöfrågorna.
Text

Boel Stier

Foto

John Cargill-Ek

V

i har fått en adjungerad ledamot i
förbundets styrelse som ska arbeta
med miljöfrågor. Annika Burström är medlem i SF och började sin karriär i Frifallskolan 1999. Hon läser miljö- och utveckling vid Södertörns högskola och kommer
att fortsätta med studierna på masternivå
vid Stockholms universitet i höst.
”Jag kommer att jobba med miljöfrågor på förbundsnivå”, säger Annika.
”Det finns mycket vi kan göra och det
ligger utan tvekan i tiden att vi tar tag i
miljöfrågorna nu.”
Hon berättar att hon har börjat med
att informera sig om vad Smålandsklubben har gjort. De har, som vi har berättat
i tidigare nummer av SFS, miljöcertifierat sin klubb.
”Det finns liknande saker man kan
göra på förbundsnivå. Vår ambition har
varit att få sommarlägret miljöcertifierat.
Nu verkar det som att det kanske blir för
knappt om tid för att hinna med det, det
är ganska mycket som måste vara klart
för att få en sån certifiering, men vi kan i
alla fall vara på banan till nästa gång vi
gör något liknande.”
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Michael Strickland

Telefon mobil: 0708-21 96 37
E-post: ordforande@sff.se

Började hoppa: 1999.
Klubb: SF.
Yrke: Studerande.

Annika går att nå via mejladressen:
annika@sff.se
”Jag besvarar gärna frågor i den mån
jag har kompetens”, säger hon. ”Mina
studier inriktar sig på miljöfrågor och
naturen. I vår sport handlar det mycket
om bullerfrågor och där är jag inte riktigt
inläst ännu, men jag tänker lära mig!”
Hon tillägger också att det är viktigt
att vi visar omvärlden att vi försöker ta
ansvar för vår miljöpåverkan.
”Allt kan vi inte göra något åt, eftersom vi ju inte vill hoppa mindre. Men
det finns sätt att hantera bränsle mer effektivt, man kan fundera på hur vi flyger
ute i klubbarna och det finns besparingar
att göra både för miljön och klubbarnas
ekonomi.”
■

Bra början på World Air Games för svenskarna

Bo Olsson
ordförande i Svenska Fallskärmsförbundet

Svenska Fallskärmsförbundet
Sjöhagsvägen 2
721 32 Västerås

Annika Burström

John Cargill-Ek

ag vill tacka för det nya förtroende jag fått att vara
ordförande för vårt förbund. Jag hade även det förtroendet under åren 1994-2001. Men det tillhör historien – tiderna ändras, vi med den och detta gäller
även Svenska Fallskärmsförbundet.
De som var med på riksstämman vet att det kommer att bli ett litet stålbad för SFF under 2009.
Det som ligger och väger tyngst är organisationsstödet från försvarsmakten på 650 000 kronor. Det
beloppet motsvarar ungefär avgiftsintäkten från 320
medlemmar. Om det stödet blir kvar i framtiden vet
vi inte ännu. Försvarsmakten är i full färd med att utreda de olika frivilligorganisationernas framtid.

Precis före pressläggning av det här numret,
7 juni, startade World Air Games i italienska
Turin. I turbulent väder satte kalottformationslaget Romme Rotation en 19-poängare
i sitt första hopp och delade därefter andraplatsen med konkurrenten Ryssland.
Jens Thögersen startade med en svag
förstarunda i swoopingens delgren zonprecision och fick bara
ihop 8,00 poäng. I hastighet,
däremot, slog han till och blev
fyra med 86,408 poäng. Läs resultaten på www.wag2009.com

Jocke Melin

J
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Fredrik ny i styrelsen
Fredrik von Schmalensée är ny ledamot i Svenska Fallskärmsförbundets styrelse. Han valdes in vid årets riksstämma och
kommer bland annat att ha hand om PR-frågor.
Anna Oscarson

Foto

Hans Berggren

D

en nya styrelsen har ännu inte haft
något riktigt möte där de dragit
upp riktlinjer för hur de ska jobba framöver men Fredrik hoppas att han ska
kunna bidra med en hel del. Hoppkarriären inleddes i Östersunds fallskärmsklubb 1998. Därefter har han varit medlem i Frifallskolan och är nu medlem i
Stockholms fallskärmsklubb.
”Jag har upplevt både den lilla ideella
klubben och kommersiellt drivna Fri.
Något som jag tror är positivt att ha med
sig i styrelsearbetet.”
PR-erfarenhet

Han har jobbat en hel del med PR-frågor
och visionsarbete i Stockholms fallskärmsklubb och brinner för att få andra att uppleva allt det fantastiska med hoppning.
Under flera år i rad har han stått på Vildmarksmässan i Stockholm och värvat nya
hoppare.

”När jag väl sätter igång och pratar om
hoppning låter jag som en frikyrklig pastor. Det är kul när man ser att de man
pratat med sedan kommer ut till fältet.”
Vill ha samarbete

Han ser gärna att SFF samverkar mer med
till exempel Flygsportförbundet och att
sporten blir mer tillgänglig och kommunicerbar.
”All form av information som vi kan
få ut till media är bra tror jag. Även om
det handlar om någon som landat i en
buske och brutit armen.”
Något annat Fredrik kommer att kämpa för är att den ideella synen på hoppning ska komma tillbaka. Utvecklingen
går mot att klubbarna blir allt mer kommersialiserade.
”Få kan tänka sig ställa upp och jobba
i dag om de inte får pengar eller rabattsystem i utbyte, det tycker jag är trist.”■

Fredrik
von Schmalensée
Började hoppa: 1998.
Klubb: SF, tidigare Frifallskolan och ÖFSK.
Ålder: 37 år.
Hans Berggren

Text

Antal hopp: 953.
Yrke: Webbkonsult.

SFF – en frivillig försvarsorganisation
Som svenska fallskärmshoppare är vi delaktiga i
en av landets 23 frivilliga försvarsorganisationer.
Sammantaget har organisationerna 706 000
medlemmar.
Genom att på frivillig basis rekrytera och utbilda medborgare för uppgifter inom totalförsvaret

bidrar fallskärmssverige till landets
beredskap. Vi som ingår i frivilliga försvarsorganisationerna ses som en viktig
resurs av Försvarsmakten.
Under den här vinjetten presenterar vi regelbundet försvarsinformation.

Pengar ska fördelas om

Samarbete mellan länder krävs

Det är inte bara vi fallskärmshoppare som drabbas när Försvaret får
minskade ekonomiska resurser. Regeringen ställer krav på ökat resultat
i form av tillgängliga och insatsberedda förband. Det kostar pengar
och därför har Försvaret utrett hur pengar kan omfördelas från stödverksamheten till den operativa verksamheten.
Ett förslag har överlämnats till regeringen som innebär att tre av tio
miljarder kronor frigörs från stödverksamheten. I utredningen föreslås
att Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut avvecklas och att en ny stödmyndighet i stället inrättas den 1 januari
2012. En avveckling av Totalförsvarets pliktverk och Försvarshögskolan föreslås också. Högkvarterets personal föreslås minskas från knappt
1 400 till 1 000 årsarbetskrafter. Takten på rationaliseringarna i Försvarsmaktens logistikenhet (FMLOG) föreslås dessutom ökas till 100
miljoner per år mellan år 2010 och 2014.

Försvarsbudgeten krymper, teknikutvecklingen är kostsam och ambitionerna att delta i fredsbevarande insatser ökar. Det leder till stora
utmaningar för Försvarsmakten och försvarsindustrin. Den svenska
Försvarsmakten kan inte vara huvudfinansiär för storskaliga avancerade projekt i samma omfattning som tidigare.
Generaldirektör Ulf Bengtsson konstaterar att försvarsindustrin
måste ta en större del av risktagandet när det gäller att utveckla avancerade system. Det blir inte tal om några förskottsfinansierade långvariga utvecklingsprojekt från Försvarets sida.
Det kommer att krävas samarbete mellan länder vid större framtida upphandlingsprojekt.
”Framtidens väpnade styrkor har inte plats för speciella nationella
krav. Vi bör inrikta oss på en verkligt nordisk marknad för försvarsindustrin”, säger Ulf Bengtsson.

Källa www.mil.se

Källa www.mil.se
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SM går i Gryttjom

Vladiboll – hjälp för friflygare

Liksom förra året arrangeras årets svenska mästerskap av Stockholms fallskärmsklubb i Gryttjom.
Datumen 28 juli till 1 augusti är avsatta till tävlingen. Incheckning sker den 27 juli och sista anmälningsdag är den 1 juli. Grenar som det går att delta i är: FS4 – öppen klass och intermediate, FS8,
friflygning – öppen klass och intermediate, CF2 och
speedhoppning. SM i precision kommer däremot
att arrangeras i Borlänge 17-18 juli.
SM-chefsdomare i Gryttjom kommer Elisabet
Pettersson att vara och Carolina Mallwitz är tävlingschef. Mer info på www.skydivesm.se där
också anmälan görs.

Vladiboll är ett hjälpmedel som används exempelvis vid friflygning för
att flyga på fast referens. Bollen
består av små blykulor och fallhastigheten kan varieras beroende på
mängden blykulor som läggs i.
Om inte bollen är infångad på
1 200 meters höjd kommer den
extra vikten att lösas ut i atmosfären automatiskt genom att konstruktionen öppnas och de
små, små blykulorna sprids i vinden istället för att en enda
tung klump ska dunsa ner mot marken. Produkten har visat sig pålitlig och börjar bli populär.
Marco Gonzales som är en erfaren friflygare har hoppat med den och berättar att det är viktigt att den är fylld
rätt och korrekt balanserad för att den ska falla rakt ner.
SFF:s utbildnings- och säkerhetskommitté, USK, har
diskuterat vilka regler som ska gälla och vilka som ska tilllåtas hoppa med bollen. Detta är vad de kom fram till men
RI Petter Alfsson-Thoor meddelar att reglerna kan komma
att ändras med kort varsel.
Den som ansvarar för Vladibollen under ett hopp kallas
bollmästare. För att få vara bollmästare ska man vara en
mycket väl förtrogen friflygare som ledigt kan flyga i headdown och använda armarna fritt för hantering av boll i frifall. Det krävs minst 800 friflygarhopp och CI:s godkännande. CI måste också ge tillstånd att det är tillåtet att
hoppa med Vladiboll på fältet. Hoppledaren ska också informeras före hoppet och ge sitt godkännande.
Uthopp med boll får endast ske över obebyggt område.
Bollmästaren ansvarar för bollen och var den kan hamna. Hoppare som hoppar med boll ska hoppa sist på finalen och endast bollmästaren har tillåtelse att hantera bollen under hoppet.

Tävla i VFS via webben

på gång

2009

Den nya grenen VFS, Vertical Formation Skydiving,
där man sätter poäng ur en pool baserad på formationer i head down och head up, har inte riktigt
satt fart i Sverige ännu. Kanske kan det här vara
en utmaning på rätt nivå?
Nu har det nämligen anordnats en webbtävling i
VFS, ungefär som vår svenska Fallsvenskan. Tävlingen heter VFS Web Challenge och alla hoppare
och lag som vill kan vara med, från alla världens
länder. Gå in på nedanstående webblänk för att
läsa om reglerna och vilka hopp som ska göras:
www.fai.org/parachuting/VFS_web_challenge
Tävlingen pågår mellan 1 maj och 31 juli 2009.
Tre lottade hopp ska göras och filmen laddas upp
på webben, varpå den bedöms av kunniga domare.
Tävlingen arrangeras av FAI, det internationella organet för fallskärms- och andra flygsporttävlingar.

MAJ

6-13 juni: World Air Games, Turin, Italien.
www.wag2009.com
13-14 juni: Svenska cupen 1, FKA, Västerås.
www.fkaros.se
19-27 juni: Svenska Fallskärmsförbundets
sommarläger i Söderhamn. www.skycamp.se
30 juni: Hopp för Fallsvenskan omgång 1 ska
vara inlämnade, www.sff.se se
Tävling/Fallsvenskan.
JULI
4-5 juli: Svenska cupen 2, SF, Gryttjom.
www.skydive.se
16-26 juli: World Games, Kaohsiung, Taiwan.
www.worldgames2009.tw
16-19 juli: SM i precision, FK Dala.
www.frittfall.nu
28-31 juli: SM i FS4, FS8, friflygning,
kalottformation och speed skydiving.
Reservdag 1 augusti. SF, Gryttjom.
www.skydive.se

Digital elevutbildning

FAI har godkänt ett hastighets- och ett distansvärldsrekord i swooping. Båda sattes under VM i Sydafrika
förra året. Hastighetsrekordet, 2,333 sekunder sattes av Greg Windmiller från USA. Tidigare rekord
hade tysken Moritz Friess, det var 2,440 sekunder.
Kanadensaren Jason Moledzki blev av med sitt distansrekord på 150,72 meter. Ny världsrekordinnehavare i distans är amerikanaren Nick Batch som slog
till med 169,61 meter.

Ett engelskt företag har lanserat ett digitalt träningsprogram för fallskärmselever – E-fli. Holly Budge, erfaren hoppare och designer ligger bakom.
Alla moment som eleven får lära sig på kursen
finns med. Det finns chans att se hur olika kroppsrörelser ska utföras i frifall som svängar, delta och
tracking till exempel. Varje elev får en egen inloggning
och kursledaren kan ha kontakt med eleverna via E-fli
och lägga upp övningar.
Vad programmet kostar och mer om hur det fungerar finns att läsa på: www.e-fli.com

Nio nya AFF-instruktörer
Under Kristi himmelsfärdshelgen examinerades nio nya
AFF-instruktörer. De är: Mark Wemhöner, FKA, Seth
Ericsson, NYFK, Rickard Larfors, FKA, Erik Hamrin,
FKA/SUFK, Janne Latvala, FKCG, Tommy Gustavsson, FKCG, Martin ”Gusten” Gustafsson, FKCG, Emil
Einarsson, SF, och James Cumberland, SF.
Examinatorer var Jens Grahn, Chippe Lindberg,
Christian Bengtsson och Ola Jameson.

31 juli: Hopp för Fallsvenskan omgång 2 ska
vara inlämnade, www.sff.se se
Tävling/Fallsvenskan.

Nyköpings FK firade 30 år
AUGUSTI
15-22 augusti: Militära VM, Lucenec, Slovakien.
www.cism-milsport.org/eng/welcome.html
30 aug – 6 sep: Världscup och
Europamästerskap i FS och artistiska grenar,
Prostejov, Tjeckien. www.ec2009.com
31 augusti: Hopp för Fallsvenskan omgång 3 ska
vara inlämnade, www.sff.se se
Tävling/Fallsvenskan.
SEPTEMBER
5-6 sep: SM i 10-manna speedformation, FKA,
Västerås. www.fkaros.se
30 sep: Hopp för Fallsvenskan omgång 4 ska
vara inlämnade, www.sff.se se
Tävling/Fallsvenskan.
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Den 21 mars i år firade Nyköpings fallskärmsklubb
sitt 30-årsjubileum. Festen hölls i Svenska stuntgruppens lokaler i Bromma och cirka 90 personer var anmälda. Hoppare från förr likväl som elever kom och
gjorde kvällen minnesvärd.
Emmeli Kidd stod som organisatör och gjorde ett
fantastiskt jobb. Kvällen började med välkomstdrink
samt mingel och därefter bjöds det på en härlig buffé.
Den som inte önskade äta valde istället att komma på
efterinsläppet.
En tjusig bar hade upprättats med drinkar såsom I
love Nyfk och The Defenders, ett 8-manna rockband
underhöll och spelade covers samt egna låtar. Senare
under kvällen och fram till småtimmarna spelade DJ
Håkan glad musik för dansanta festprissar.

Nytt världsrekord i
storformation planeras
World Team är nu igång med sin planering för att
försöka slå ett nytt världsrekord i storformation – en
500-manna – i Thailand under januari 2011.
Nuvarande rekord lyder på 400 vilket sattes 2006,
även det i Thailand.
För att klara en ökning med 100 personer kommer
uthoppshöjden att ökas till 8 000 meter. En speciell
typ av syrgassystem (se bilden) kommer att användas
med små smidiga flaskor som ska kunna bäras innanför overallen. Dessa provades under Thai Sky-festivalen tidigare i år och kommer att testas ytterligare.
Liksom förra gången genomförs rekordförsöket i
samarbete med det thailändska luftvärnet för att fira
kungens födelsedag. Svenske Sven Mörtberg är precis
som vid tidigare rekordförsök även denna gång ”sector captain” för en av formationens delar.
Som träning inför 500-mannan genomförs nästa
år, 2010, ett sekvenshopp med 252 personer. Uthoppshöjden kommer då att vara 7 300 meter.
Enligt hemsidan www.theworldteam.com kommer
det snart att finnas möjlighet att skicka in ansökan om
att få vara med.
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Willy Boeykens

JUNI

Två världsrekord i swooping

www.theworldteam.com

1 maj – 31 juli: VFS Web Challenge,
www.fai.org/parachuting/VFS_web_challenge

Vingoverallflygning i Empuria, Spanien
För andra året i rad anordnades mellan den 27 april och 3 maj Empuria Flock,
ett läger som är öppet för såväl nybörjare som erfarna vingoverall-hoppare, berättar Martin Libelt i sammanslutningen Wingsuit Sweden.
”Som mest var vi 22 stycken från tio länder som under en vecka träffades för
att träna och utbyta erfarenheter. Under lägret fanns tre coacher på plats, Alejandro Lopez, Jarno Cordia och David Haygarth. Dessa var tilllika kameramän
och under veckan hoppade vi till större delen i tre grupper med en coach i varje
grupp. Tyvärr plågades lägret av starka vindar och några dagar blåste helt enkelt bort, trots uppoffringar i baren på kvällarna. Med lite tur så kommer två av
coacherna att delta under sommarlägret i Söderhamn för er som nu missade
Empuria Flock.”
Läger som dessa är till för att lära deltagarna mycket nytt om problem som
kan uppstå och säkerhetstänkande kring horisontell förflyttning i lufthavet som
vingoverallflygarna delar med så många andra utövare.
”För att slå oss själva lite på bröstet så har vi märkt att svenska hoppare har
mycket att tillföra internationellt vad beträffar just bedrivandet av en säker hoppmiljö mellan olika discipliner,” tillägger Martin Libelt, FKA.

Ludvig Åkeson

LÖSRYCKT
Martin Libelt, FKA,
flyger bas i mitten,
Tomas Sevén, FKA,
till höger och Sara
Hall Ericson, NYFK,
hissar där bak.

Willy Boeykens

Willy Boeykens

Hoppfestival i Thailand
Thai Sky Festival är ett boogie som arrangerats sedan 1996 av Royal Thai Air Force
och World Team, organisationen bakom ett
flertal FS-formationsrekordhopp i Thailand,
bland annat 400-mannan 2006. I våras
kom 275 hoppare från 26 länder till
Prachuap mellan 3 och 14 mars och gjorde
4 836 hopp ur C-130 Hercules, en Hueyhelikopter och en BT-67:a (modifierad DC
3:a). Här några solstänkta bilder från fotograf Willy Boeykens.
Läs mer på www.thaiskyfestival.com

Läger för morgondagens friflygarlag

Helgen 5-7 juni tävlade svenske Magnus
Falk, Söderhamns fallskärmsklubb, i precision i kroatiska Rijeka.
”Resultaten var sisådär,” säger Lennart Vestbom i tävlingskommittén, ”nio
centimeter på tre omgångar, 3-4-2, och
en 61:a plats. Det var mycket svåra vindar och dåligt väder i övrigt, så man
hann bara göra färdigt tre omgångar av
åtta. Magnus gjorde även ett fjärde
hopp och då hade han tre centimeter
igen. En okej start. Nästa tävling är i
Bled, Slovenien, sista helgen i juni.”

Under Kristi Himmelsfärdshelgen, 21-24 maj, anordnades lägret FF
Team Camp 09 i SF. Tanken var att samla tävlingsintresserade friflygare
för att ge dem en bra start på säsongen och tävlingskarriären.
Coachade hopp ingick med lagmedlemmarna i friflygarlandslaget
Zero. Till skillnad från läger där man jobbar med tekniska grunder i frifall låg fokus här istället på lagbygge, att få ihop fria program, träna på
rörelserna i tävlingspoolen och så vidare.
Deltagarna var 13 stycken, tre lag (Infinity, FKCG, Meiday och Kinpatsu, SF) plus en handfull friflygare som inte har format sina lag ännu. Vid
sidan av hoppningen ingick markseminarier, bland annat med friflygardomaren Bettan Pettersson.

Arne Nilsson

Kroatiens precisionvindar problem för Falk

Friflygarlaget Meiday.
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Mik Stier

Willy Boeykens

Kate Cooper-Jensen från World Team
demonstrerar det smidiga syrgassystemet.
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Den
nyttiga

RÄDSLAN
Att hoppa ut från ett flygplan flera kilometer upp i luften är något våra nedärvda instinkter vill få oss att avstå ifrån. Rädslan vi känner är en egenskap
vi ärvt från våra förfäder och som bidragit till vår arts överlevnad. Visst kan
känslan vara obehaglig och rent av farlig men hanterad på rätt sätt kan
rädslan bli din bäste vän.
Text

Anna Oscarson

Foto

Sara Hall

P

Ola Jameson, psykolog och tidigare
SFF:s riksinstruktör.

ulsen och andningsfrekvensen ökar,
munnen känns torr, händer och fötter blir kalla, du blir kissnödig och kanske illamående. Allt detta är tydliga tecken på rädsla.
Vi är förprogrammerade att vara rädda
för till exempel trånga utrymmen, höga
höjder och snabba saker som vi ser i ögonvrån. Detta är information som finns sparad i amygdala – en del av hjärnan som
kopplas in när vi känner ett yttre hot. Till
exempel när vi utsätter kroppen för något
så livsfarligt som att hoppa fallskärm.
Kämpa eller fly

James Cumberland

Ola Jameson, psykolog och tidigare riksinstruktör, har mycket kunskap om rädsla.
”Informationen som kommer utifrån
bearbetas av amygdala innan vi hinner
tänka och sätter igång det autonoma (icke
viljestyrda) nervsystemet. Försvarsreaktio-
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ner aktiveras, vi förbereder oss för att kämpa, fly eller att spela död”, berättar han.
Blodet omfördelas i kroppen. Det koncentreras till de stora muskelgrupperna
och drar sig tillbaka från exempelvis händer och fötter. Produktionen av saliv
minskar och matsmältningsprocessen avstannar. Pupillerna vidgas så att ögat kan
släppa in mer ljus. Frontalloben i hjärnan
får också mindre blod vilket försvårar det
logiska tänkandet.
”Därför är det viktigt att drilla saker.
Eftersom vi inte har tillgång till det logiska tänkandet i en stressad situation behöver vi ha informationen om hur vi exempelvis gör ett reservdrag lagrad på ett
annat ställe”, säger Ola.
Ensam rädd?

Alla hoppare är rädda i början. Och de
flesta verkar också ha en känsla av att de är

ensamma om sin rädsla, att alla andra är
helt kolugna inför att kasta sig ut från planet medan man själv känner sig livrädd.
Ola var själv väldigt rädd som elev.
”Min dödsångest var stark och jag var
övertygad om att ingen annan var rädd.
Jag fortsatte med kursen av snålhet eftersom jag hade betalt hela. Dessutom tittade jag mig omkring i planet och tyckte –
pinsamt nog – att många såg töntiga ut. Jag
tänkte att om de klarar det så gör jag det.”
På väg upp i planet lovade han sig
själv att han skulle få åka hem bara han
klarade det hoppet men ett par timmar
senare satt han där igen på väg upp för
att göra nästa hopp.
Han klarade kursen och tack vare att
det var några duktiga hoppare på fältet
som tog hand om honom direkt efteråt,
tog med honom och hoppade med honom blev det roligt snabbt.
Farlig rädsla

Ett visst mått av rädsla är bra. När vi står
i flygplansdörren signalerar vår kropp tydligt att vi är utsatta för fara. Och det är ju
sant. Vi ska vara rädda.
Men det gäller att kunna hålla rädslan
på en okej nivå så att vi inte blir panikslagna och paralyserade. För då kan rädslan bli farlig.
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Så gör du pincheck

någon synbar anledning. ”Jag kan få
noja mitt i hoppsäsongen och tycka att
benremmarna känns väldigt tunna.”
Det är inte bra om man en dag upphör att vara lite rädd. Rädslan får dig att
behålla fokus och förhoppningsvis att
inte slarva med att kolla utrustningen till
exempel.

Pincheck före ilastning, före hoppfinal och exit var något som
gjordes som rutin för ett antal år sedan. Nu är det mer ett undantag än en regel och det vill vår riksinstruktör Petter Alfsson-Thoor ändra på.
SFF kommer på nytt att ta fram en affisch som beskriver
utrustningskoll före ilastning och före uthopp, just för att öka
medvetenheten om vår ryggsäck som skall rädda livet på oss.
Fram tills dess vill Petter att alla klubbars chefsinstruktörer aktivt ”marknadsför” pinchecken i sina klubbar. En vanlig pincheck från någon som förstår vad han eller hon ser, kan förhindra att en hoppare blir ett tråkigt nummer i statistiken.
Utrustningskoll och pincheck före hopp är inte komplicerat,
alltihop tar cirka 40 sekunder. Efter att du kontrollerat:
• Att räddningsutlösaren är påslagen,

Glömmer riskerna

När vi är rädda spänner vi alla muskler
vilket är både bra och dåligt. Det betyder
att vi riktar vår uppmärksamhet mot faran och gör oss redo för att agera.
”Vi vill inte ha loja människor i frifall. Däremot är det en fysisk omöjlighet
för en nervös elev att på sitt första hopp
svanka perfekt eftersom det kräver att
man är tillräckligt avslappnad.”
Faran blir vana

Efter ett antal hopp där man upptäcker
att allt går bra och att man kan lita på sig
själv och utrustningen avtar rädslan.
”Vi vänjer oss vid faran fysiskt, på
gott och ont.”
Emellanåt slås vi dock av att vi håller
på med något farligt. Det kan vara om det
hänt något. Någon hoppkompis som har
skadat sig eller att vi behövt dra reserven.
Pulsen tenderar också att gå upp om
du ska göra något nytt, prova en ny utrustning, hoppa en stor formation för
första gången, testa flyga vingoverall eller
hoppa uppvisning till exempel. Ibland
kan rädslan komma mitt i säsongen utan
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Inlärningens konsekvens kan få oss att
glömma riskerna. Vi gör det som funkar.
Vi hoppar genom moln eller i taskiga
vindförhållanden, allt går bra och vi gör
det igen, och igen. Även om vi packar
slarvigt kommer skärmen ut vilket får
som konsekvens att vi fortsätter att
packa slarvigt.
Precis det hände för Ola. Han märkte
att det inte spelade någon roll riktigt hur
han packade. På något sätt kom skärmen
alltid ut. Men en dag fungerade det inte
längre. Han hade gjort 650 hopp. Efter
ett friflygningshopp blev brythöjden
ganska låg eftersom de ”bara skulle göra
en runda till och att han sedan ’geekade’
mot kameramannen”. Skärmen kom inte
ut. Det hade blivit knut på pilotlinan
och han drog reserven samtidigt som
räddningsutlösaren aktiverades. Händelsen blev en tankeställare.
”Jag gjorde ganska mycket annorlunda efter den händelsen.”

kan du sedan gärna använda minnesregeln 3 x 3 för att göra
din fortsatta koll. Du skall kontrollera tre gånger tre saker:
1. Tre remmar: bröstremmen och båda benremmarna. Kontrollera att de alla är riktigt stängda och tillräckligt åtdragna.
2. Tre handtag: pilothandtag, kutt-handtag och reservhandtag.
Kontrollera att pilothandtaget är på plats, att inget pilottyg
är utanför pilotfickan, att sprinten är i, att loopen ser fin ut
och att pilotlinan är ordentligt gömd under flikarna. Kontrollera också att kutt- och reservhandtagen sitter synliga och
väl fast och att de inte har vikt in sig under basremmen.
3. Treringarna. Kontrollera att dina båda treringssystem är
riktigt ihopsatta och att looparna är hela och fina.
Be en kompis före ilastningen att kolla dig så du inte missat
något. Med den rutinen blir steget till visitation på elever kortare när man väl ska bli instruktör.
Gör pincheck i flygplanet. Vi sitter trångt och det är lätt att
skava bort flikar och trycka in eller ut pilotfallskärmar ur fickor
utan att det märks.
Försök att aktivt öka medvetenheten om prylarna och att ta
hand om varandra. Det går väldigt fort att kolla dessa punkter,
som i sin tur kan bespara oss en massa besvär.
■

1. Tre remmar

Pincheck

Lagom nivå

I början av fallskärmskarriären brukar
brist på rädsla inte vara något problem
utan snarare tvärtom. Vad kan du då
göra för att hålla rädslan på en lagom
nivå?
En viktig sak är att vara förberedd.
Det gör du genom att träna i så realistiska situationer som möjligt. Detta gäller
till exempel reservdragsproceduren. Flyg
vindtunnel.
”Erfarenhet ger självförtroende”, menar Ola.
Skaffa dig god materielkunskap. Om
man vet att ens utrustning är så bra som
den kan vara hålls rädslan nere.
Se till att vara utvilad och i god form.
Håll blodsockret på rätt nivå.
Öva avslappning genom exempelvis
yoga och meditation.
Träna mentalt, visualisera och se dig
själv genomföra hela hoppet i huvudet.
Få tänker på att dra reserven inför
varje hopp. Det är bra att vara på tå.
”Tänk i flygplanet att nu ska jag göra
något skitfarligt. Det låter paradoxalt
men om jag gör det blir det roligare att
hoppa.”
■

3 X3

3. Treringarna
2. Tre handtag
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Sundsvalls
fallskärmsklubb
Text

Boel Stier

Foto

Josefin Brorsson, Wilma Brorsson, Jens Eklöf, Ola Hansson, Brent Suckling

Precis som många andra småklubbar slåss
Sundsvall mot ekonomiska problem och flygplansbekymmer. Men hemmafältet Bänkås,
som hopparna byggt för hand, går inte av för
hackor. Här erbjuds vildmarksbad med tillhörande älvdans och gemytet går inte att ta miste på. Alla är välkomna till festerna, lekarna

Jens Eklöf

och strandlandningarna.

För närvarande hyr Sundsvallsklubben Söderhamns Cessna 207,
kallad ”Kozzan”. På bilden Magnus Caro och Christian Rehn.
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undsvall kan stoltsera med ett osedvanligt vackert placerat hoppfält. Mitt
på Alnön i skärgården utanför Sundsvalls
stad, på toppen av en höjd med plana
gräsytor, ligger Bänkåsfältet(1). Hanna
Törnqvist som varit såväl kassör som
ordförande i klubben sedan hon började
hoppa 2005, berättar:
”Fältet var bara träskmark och sly innan vi arrenderade marken. De dåvarande
klubbmedlemmarna gjorde ett enormt arbete med att dränera ut vatten, gräva diken och kratta jord. De byggde helt enkelt fältet för hand och höll på länge för
att fixa till det fina lilla gräsfält vi har idag.”
Bänkåsfältet är ett av landets minsta
och det innebär att inte vilka plan som
helst kan starta och landa där. Förra året,
när det blivit för dyrt att fortsätta hyra in
den AN2:a som klubben hyrt flera säsonger i rad, bestämde man sig för att hyra
in ett av Skydive Swedens PAC-plan för
sin hoppvecka.
”Det första som hände när piloten
landat och taxade in var att han körde av
gräsfältet så att propellern gick sönder. Vi

hann inte ens få upp en lift och där stod
vi med omkring 60 förväntansfulla hoppare från Sundsvall, Söderhamn, Östersund och Bodö i Norge. Solen gassade
och det var perfekt hoppväder,” säger
Hanna.

(1) Fin bild över Bänkås på denna tidnings baksida!

(2) Söderhamns Cessna 207 Turbin med beteckningen SE-KOZ går under smeknamnet Kozzan.

S

Hoppvecka med förhinder

Det var ett hårt slag. Efter några dagar
lyckades man få upp den andra PAC:en
och hopparna, som väntat på marken
hela tiden, gjorde i rask takt över 800
hopp på tre dagar. Men hoppveckan
skulle ju pågått i tio dagar.
”Dessutom hade vi lagt ner över
70 000 kronor på att renovera fältet med
ny jord och nytt gräs för att andra plan
skulle kunna starta och landa där, men
det blev i alla fall inte tillräckligt bra för
att till exempel Söderhamns-Kozzan(2)
skulle kunna landa. Jorden vi fick var full
med bark och sten och vi vågade helt enkelt inte chansa.”
Slutresultatet blev ett ordentligt minus
i kassan. Men medlemmarna har inte på
något sätt gett upp för det.

Ola Hansson

Speedstar över Bänkås. Från vänster
gästhoppare, Gunnar Nyberg, Kevin Jernström, Erik Hamrin och Christian Rehn.

Ola Hansson

KLUBBSVEPET
Sundsvalls fallskärmsklubb, SUFK

Ålder: 40 år tillsammans med Söderhamn
och 30 år som fristående klubb.
Hoppfält: Hemmahoppfältet Bänkås på
Alnön samt Midlanda i Sundsvall.
Utbildningsform: AFF.
Antal hopp per år: Cirka 1 000.
Flygplan: för närvarande hyrs Söderhamns
Cessna 207, ”Kozzan” in.
Hopptider 2009: 9-15 maj, 8-14 juni, 8-19
juli, 25-31 juli och 22-28 augusti.
Faciliteter: Klubbstuga, marka och bastu.
Det finns alltid en sängplats åt besökare.
Hemsida: www.frifall.com

Vildmarksbad och älvdans

Så är det, på Bänkås dansar älvorna varje
kväll. Medlemmarna kan glädjas över en
fin klubbstuga och det berömda vildmarksbadet, en stor vedeldad tunna där
man har klämt ner så många som 30-40
hoppare på en gång när det har varit som
mest trångt om saligheten.
”Alla vet att man luktar ägg när man
har badat där”, lägger Hanna till med ett
skratt. ”Anledningen är att det finns berggaser i vattnet.”
På fältet har Sundsvall sin egen hoppfältsmamma och dito pappa, nämligen
Gunilla och Gunnar Nyberg. Gunnar
har länge varit en aktiv hoppare och Gunilla tar hand om markan tillsammans
med sin syster och Niklas Kvist, som är
femton år och också tillhör en hoppfamilj. Han är son till Ove Westin som
bland annat hoppar tandem i Sundsvall.
I familjen Nyberg har tre generationer
hoppat, Gunnars son Thomas Nyberg
har varit CI i flera år och är en av klubbens mest aktiva instruktörer. För två år
sen tog Thomas med sonen Samuel på
ett tandemhopp och självklart var farfar
Gunnar med i frifall.
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Sundsvalls fallskärmsklubb har stolta
anor och firade 30-årsjubileum 2006.
Men även i år jubilerar klubben. 2009 är
det nämligen 40 år sen fallskärmsklubben Sundsvall Söderhamn grundades, då
med Mohed, Söderhamnsklubbens hemmafält, som bas. Även om klubbarna delade på sig så småningom lever samarbetet kvar i allra högsta grad.
En rolig och udda grej i Sundsvall är
den hemmabyggda vindtunneln som står
uppförd närmare stan. En hoppare, Lars
Isaksson, byggde ihop den av en gammal
flygplansmotor och en propeller från en
AN2:a för omkring tio år sen. Det är
inte, som dagens avancerade inomhustunnlar, ett redskap för frifallsträning
utan snarare en utomhusleksak. Det sägs
vara ganska svårt att flyga i den och vindtunneln används mest på kul, för svensexor, möhippor och liknande jippon.
Familjärt och gemytligt

Det sociala, gemytet och gemenskapen,
är något som betyder mycket i Sundsvalls fallskärmsklubb.
”Många som kommer till oss brukar
säga att det är det trivsammaste fältet de
varit på och att de inte vill inte åka därifrån. Vi har rykte om oss att ha de roligaste och galnaste festerna och stämningen är familjär. Visst fokuserar vi på
hoppningen också, och i år kommer vi
faktiskt att ha ett FS4-lag, Frifall.com,
som ställer upp på SM. Men framför allt
är det klubbkänslan som är viktig. Det
går inte driva en sån här klubb annars eftersom allt är ideellt. Vi satsar väldigt
mycket på att ha så trevligt som möjligt
och ställer inga krav på våra medlemmar
annat än att vi ska ha kul ihop. Alla är
alltid välkomna hit. Det finns alltid

sovplats för besökare, något vi inte tar
betalt för”, säger Hanna.
Under den intensiva hoppveckan mitt
i sommaren kommer av tradition många
besökare, både från andra Norrlandsklubbar och från Norge.
”Många från Bodö fallskärmsklubb i
Norge tar med både familjer och husvagnar, just för att vi har så mycket arrangemang runt omkring själva hoppningen:
grillkvällar, femkamp, strandlandningar
forts. på sidan 12
och annat.”

Under Bänkås Family
Week förra året: Från
vänster Göran Schwarz
(NYFK) med elev, Thomas Nyberg och Johan
Nordin med elev.

Thomas Nyberg landar framför klubbstugan på Bänkås.

Brent Suckling

”Vi vill fortfarande vara självständiga
och hålla liv i klubben. I år har vi börjat
hoppa på flygplatsen i Sundsvall, Midlanda med Kozzan inhyrd från Söderhamn.
Den sista liften för dagen kör vi helst över
Bänkås. Vi vill behålla vår fantastiska
klubbkänsla som vi har där, med klubbstuga, bastu och vildmarksbad. Vi brukar
säga att vi har Sveriges vackraste hoppfält,
för så känns det när man sitter på kvällen
med en öl i handen och dimman kommer
krypande kring solnedgången.”

Josefin Brorsson

Exit från AN2 över Bänkås 2006. Från vänster Kevin Jernström, Martin Åström och Christian Rehn.
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KLUBBSVEPET
forts. från sidan 11

En norrman som håller till på Bänkås permanent är den udda och lätt makabra statyn – eller är det ett konstverk? – som kallas för Sven. Han påstås vara norsk och
består av ett par hopparklädda ben och
fötter som av allt att döma landat med
huvudet före i en tunna.
Populärt med FS

Wilma Brorsson

I Sundsvall hoppas det framför allt FS.
Klubben har flera starka profiler som är
duktiga på just FS, som Thomas Nyberg
och Johan Nordin. Eftersom de är involverade i att utbilda de flesta nya elever är
det inte så konstigt att de inspirerar dem
att hoppa just mage. Det finns kanske
inte möjlighet att träna stenhårt i klubben, men att hoppa lag på hobbynivå
funkar fint.
Ungefär 10-15 nya Sundsvallselever
invigs i sporten varje år och klubbmedlemmarna satsar mycket på att försöka
behålla dem och få in dem i gemenskapen så fort som möjligt.
Sedan New deal år 2007 har man i
stort sett gått över helt till AFF-utbildning. Det finns möjlighet att utbilda

även konventionellt men det är inget
man säljer in. Fyra AFF-instruktörer
finns och två till befinner sig under utbildning. Tre tandempiloter brukar hjälpas åt att göra mellan 80 och 120 tandem per säsong.
”Vi ska lägga pengar och tid på att
marknadföra oss bättre”, säger Hanna.
”Vi syns ganska dåligt i Sundsvall som
det är nu och vi vet att det finns möjlighet att göra upp emot 200 tandem om
året.”
Målet för framtiden? Det är att skaffa
ett eget plan igen, troligen en Cessna som
klarar att landa på gräsfältet. Och naturligtvis att få tillbaka all hoppverksamhet
till hopparnas älskade Bänkås.
■

Jens Eklöf

Lätt makabert konstverk på Bänkås.

Sundsvallsklubbens inhyrda AN-2, elev i förgrunden.

Göran Schwarz skadad i landningsolycka
nder sista liften på Kristi himmelsfärdsdag
planerade Mårten Jansson och Göran Schwarz
att landa simultant på Skärstad flygfält där Linköpings fallskärmsklubb håller till. Landningen
innebär att båda swoopar och landar samtidigt.
”Det var en helt normal swoop, varken hög eller låg, men Göran missade en liten kant mellan
åkern och landningsbanan eftersom han var fokuserad på att följa Mårten”, säger Åsah Helenius, chefsinstruktör som själv inte var på platsen
men fått händelsen noggrant berättad för sig.
Göran slog i knäna och låren, åkte upp i luften
igen, slog en volt genom kalotten, tog emot sig
med armarna och slog i huvudet. Han bröt båda
handlederna och var medvetslös ett par minuter.
Ett antal hoppare var snabbt på plats och agerade
efter åtgärdslistan. Därefter fördes han till sjukhuset med ambulans. Skadorna var inte livsho-

tande. Det var en otäck landning men marken
var mjuk.
Samma dag som olyckan hände hade en elevkurs gjort sina första hopp. En elev kunde dock
inte vara med för han var tvungen att jobba. Han
jobbar som röntgenläkare och tog hand om Göran på sjukhuset. Trots detta kom han ut till fältet dagen efter och hoppade själv.
Görans stora tävlingsframgångar i swooping
förra året gjorde att han var inbjuden att delta i
både World Air Games och World Games i sommar men på grund av skadorna kommer han tyvärr inte att kunna delta. Troligtvis kommer Jens
Thögersen att ersätta honom i World Games som
går i Taiwan.
”Jag vill komma tillbaka till hoppningen och
tävlandet så snart som möjligt igen”, säger Göran
från sjukhusbädden.
■

Henny Wiggers

U

Stockholms Twin Otter illa tilltygad

S
Fredrik Tengbom

tockholms fallskärmsklubbs Twin Otter blev allvarligt skadad i Gryttjom
den 3 juni. Under taxning längs startbanan gick plötsligt ett landningsställ av
och flygplanet lade sig på vingen. Planet
var fullt med hoppare som dock snabbt
och effektivt utrymde planet.
”Ingen kom till fysisk skada även om
alla tyckte det var obehagligt”, berättar
Fredrik Tengbom i SF:s styrelse. Förutom att höger landningsställ är av har
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också höger vinge en meterlång skada i
dess bakkant. Vid den här tidningens
pressläggning var det oklart när flygplanet kommer i luften igen. ”Men mekanikerna som besiktigade planet samma
kväll trodde helt klart under sommaren”,
säger Fredrik.
För hoppningen i Gryttjom har Stockholmsklubben för sommaren som vanligt
hyrt en AN-28 med planerad ankomst
andra veckan i juni.
■
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Det är mycket bra att
även mindre händelser
rapporteras med de nytillkomna tillbudsrapporterna, vid sidan av fallskärmsrapporterna som
är till för regelrätta olyckor och skador. Här kan
du läsa två exempel på
just tillbud. De innebär att
vi får en bättre insyn i hur
hoppningen fungerar, något som kan lära oss att
göra hoppningen säkrare.

av Petter Alfsson-Thoor

Tillbudsrapport 1
Hopparen skall genomföra ett kalottformationshopp med utrustning som är anpassad för detta,
systemet har ingen bag utan endast en ficka för att fästa upp linorna i. Exit och drag sker i samma sekvens. Piloten kastas och
sträcks men ingenting händer.
Hopparen gör visuell kontroll av
situationen och konstaterar att
piloten är sträckt men att kalotten fortfarande ligger kvar i containern. Hopparen tar tag i kalotten och kastar ut den som helhet
i luften. Öppningen blir hård men
okej. Planerat CF-program fortsätter.
RI:s kommentar:
Hopparen genomförde ett hopp
med en utrustning utan att ha
genomfört pincheck. Resultatet
blev en packlåsning. Hopparen
var instinktiv och en agerare som
löste sitt problem. Nu gick det

bra men att gräva med händerna
bland linorna skulle ha kunnat resultera i en hästsko.
Under just kalottformation, CF,
använder man ett hopkok av utrustningar som i normalbilden
ser ut som något man skulle skoja om på klubbens årliga skräckfest. De utrustningar som CF-eliten i Sverige hoppar med, är för
ändamålet mycket anpassade utrustningar. Övriga verkar använda de delar som kanske passar
ihop. Jag är medveten om att de
flesta inte vill investera i en ny
rigg för att göra några CF-hopp.
Men vi måste vara säkra på att
de delar som sätts ihop för CF är
kompatibla. Det är ingen nyhet,
se över era prylar så slipper vi
skador och reservdrag.

Tillbudsrapport 2
Något som dyker upp då och då
är rapporter om fallskärmar som
är felmonterade. Det får inte
hända. Det är därför vi har kontrollanter. I detta fall är det ingen
kontrollant som gjort ett misstag.
En hoppare upplever ett trassel eller knut på en lina i samband med packning. Istället för
att be om hjälp monterades en
styrlina av från sitt styrhandtag
och monterades tillbaka. Återmonteringen blev felaktig. Resultatet blev att den hoppare som
hoppade med utrustningen efteråt (inte samma som packade fallskärmen) upplevde det som
mycket trögt att styra.
Vid kontroll på marken har
hopparen som fifflat med prylar-

INCIDENT
RAPPORTER
na råkat linda styrlinan runt ett
par andra linor som resulterat i
det tunga styrmotståndet.

packjournal. SFF uppmuntrar allt
materielintresse, men inom uppsatta ramar.
Det man enligt materielhandboken får göra som fallskärmspackare är:

RI:s kommentar:
Alltså! Hur svårt skall det vara
att förstå var gränsen för en fallskärmspackares befogenheter
går. Jag är uppriktigt trött på alla
dessa outbildade hemmariggers
som tror de vet vad de håller på
med. Detta exempel var bara en
händelse. Det finns många exempel på personer som inte har
kunskapen, men trott att det
bara var att byta pilot på sin rigg,
eller montera på nya bärremmar
eller något annat som går utanför deras behörighet, något som
resulterat i både materielskador
och ibland reservdrag. Även om
våra fallskärmar är ”konsumentvänliga” och medger en viss frihet i packteknik så är luftvärdigheten kontrollerad av den
kontrollant som besiktigat systemet. Så fort man ändrar på något utan rätt behörighet, diskvalificerar man den utrustningens

”

•

Efter genomgången och godkänd utbildning och examination, är fallskärmspackare behörig att, enligt rådande
praxis för den aktuella typen,
packa och okulärbesiktiga
sportfallskärm.

•

Rengöring enligt kapitel
603:03.3.

•

Byte av förslitningskomponenter (loop, gummiband, keeper).

•

Underhåll av treringssystem.

•

Koppla på sportfallskärm. I
detta fall skall sportfallskärmen vara besiktad i systemet
av kontrollant. På fallskärmen
skall dessutom bärremmar,
bag och pilotfallskärm vara
monterade av kontrollant.

Är du osäker på vad du skall
göra? Fråga.

”
■

Så fort man ändrar på något
utan rätt behörighet, diskvalificerar man den
utrustningens packjournal. SFF uppmuntrar allt
materielintresse, men inom uppsatta ramar.

Utbildningar i Svenska fallskärmsförbundets regi
Innevarande år, 2009

Nästa år, 2010

SFF:s utbildningar för 2009 lider mot sitt slut. Det har varit
en mycket intensiv period, framförallt för några av våra SFFkursledare som lagt ner väldigt mycket tid och energi på att vidareutbilda hoppsverige, både i BAS och avancerade instruktörskurser. Jag är väldigt tacksam för deras stöd och
engagemang och hoppas verkligen jag får stå här om ett år
och vara lika stolt över vad som genomförts. Tack för hjälpen!
Under en månad har våra kursledare i SFF utbildat: 94
BAS-kursdeltagare, 40 hoppledare, 31 hoppmästare och 11
kursledare. Till det kommer ytterligare fyra tandempiloter och
10-15 nya AFF-instruktörer under maj månad. Det är helt magiskt att svensk hoppning lyckats rekrytera med ett sådant resultat. Bra jobbat!

Vill du gå BAS-Kurs? Anmäl dig då till din CI som har informationen du behöver.
Är du: ”erfaren hoppare med gott omdöme, ansvarskänsla, pedagogiskt sinne och
ledarförmåga” kan du komma i fråga för en instruktörsutbildning. Anmäl dig till din
CI, som förhoppningsvis delar din uppfattning. Börja redan nu att vara med och hjälpa till för att skaffa erfarenheter som hjälper dig inför en instruktörskurs.
Vill du bli hoppledare? Börja din praktik redan nu. Hoppledarkursen kommer att
göras om till nästa år. Kraven på personliga egenskaper kommer prövas mer omfattande. Kursen skall inte vara lika administrativ som den varit på senare år. Vi vill ha
personer som kan ta beslut och som funkar när pressen ligger på.
Nu ligger 2010 års kurser aktiva för anmälan i Skynet. Logga in och anmäl dig.
Din anmälan skickas till din CI som godkänner anmälan till SFF. Med denna framförhållning har alla tid att se i sin kalender och boka in en förbundskurs.
Petter Alfsson-Thoor, SFF:s riksinstruktör

Anders Q

SFF:S RI

Blå himmel
och vita spår
Ä

ntligen är den här. Den tid på året vi som lustar oss med denna
besynnerliga aktivitet som kallas fallskärmshoppning. Men varför
gör vi det här egentligen? Den som söker kommer nog aldrig att finna
ett entydigt svar. Men en sak är säker. Det är helt fantastiskt roligt att
hoppa fallskärm, och nu har vi en lång härlig säsong framför oss.
Ute i klubbarna har det slitits och gnetats, diskuterats och beslutats
under de mörka månaderna. Världspolitiken är ju ett ämne i sig men
något som ter sig ganska märkligt är att fallskärmshoppare inte verkar
påverkas av konjunkturer. Inte om man ser till hoppstatistik ur ett historiskt perspektiv i alla fall. Det är ju en tröst i sig. Men vi får inte
glömma varför vi gör det här, hoppar fallskärm alltså.
Någon sade att fallskärmhoppning är en märklig kombination av
kollektiv och individualism, kanske sant. Hur vi än gör får vi inte
glömma syftet med det vi gör. Klubbpolitik kan vara mycket påfrestande, i synnerhet när vi håller på med fallskärmshoppare. Det är
kanske dags att lyfta blicken lite?

”

”

Kan vi, SFF, påverka det?
Kan vi förmå oss att utifrån varje klubbs
förutsättningar ha samma målsättning med
fallskärmhoppning, ur både säkerhetsoch klubbsynpunkt?

J

ag var nyligen på en organisationskurs där man pratade om en
klubbverksamhet eller idrottsverksamhet som bestående av två delar, båda lika viktiga men med olika innebörd: ett vitt och ett blått
spår. Det går att tillämpa även på vår sport. Det vita spåret är det som
sker ur ren föreningssynpunkt, dess skyldigheter och bestämmelser
med administration och stadgar mot andra myndigheter. Det blå spåret (blått som himlen) är det som specifikt rör oss och därmed liknelsen till flyg och fallskärmhoppning.
För att bedriva fallskärmhoppning som ren kärnverksamhet – alltså
för att åka upp i ett flygplan, hoppa ur det och landa med fallskärm
behövs fallskärmshoppare, hoppledare, pilot och flygplan. Sedan inom
vilka ramar vi kan hoppa fallskärm i, styrs av ett regelverk för att vi
skall minimera skador men som fortfarande ger oss utrymme för utveckling av verksamheten. Den delen med regler och begränsningar är
ganska så enkel att förstå, och den fungerar bra i dagsläget.

Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor

Inte så konstigt med tanke på att den sociala föreningsbiten är så anmärkningsvärt påtaglig i vår klubbverksamhet.
Anton Westmans avhandling om vårt rapportsystem och hur farlig
fallskärmshoppning är, och Mats Sjölings forskning i samma ämne berör en ganska intressant tes. Det är de lokala klubbarna och deras sociala egenskaper som påverkar hur det blå spåret skall tillämpas (inte
SFF). Exempelvis hur den enskilde hopparen uppfattar acceptabel
hoppsäkerhet, hur synen är på ett fallskärmsförbund och hur regelverket belyses.
Kan vi, SFF, påverka det? Kan vi förmå oss att utifrån varje klubbs
förutsättningar ha samma målsättning med fallskärmhoppning, ur
både säkerhets- och klubbsynpunkt?

S

FF försöker styra över lägsta nivån i det blå spåret med hjälp av
BAS-kursen, något som gjort svensk fallskärmhoppning unik i världen. Vi har uppmuntrat hopparna att ta den lilla extra tiden att hjälpa
varandra och tänka efter före på att vi har ett ansvar för varandra.
Men vi hanterar inte klubbdynamik ur dess sociala form i ett separat fack och hur vi vill framstå.
Denna tankebana gjorde att jag funderade ganska mycket på Mirijam Geyerhofers intressanta inlägg om vår sport och bland annat lagnamn. Hur vill vi framstå egentligen? Har du funderat på det? För jag
tror det börjar där, klubbarna måste bestämma sig! SFF måste bestämma sig!
Kanske det är hållet som Dr Westman och Mats Sjölings resultat
pekar åt. Det vita spåret präglar nästa generation hoppare. Med den
kunskapen sitter vi kanske på lösningen, om vi väljer att följa den: En
klubbatmosfär och verklig syn på verksamheten som styrs av en stark
styrelse vilka sätter målet och riktar klubben efter sina stadgar och mål.
En stark CI som riktar sin instruktörskår mot en gemensam utbildning och är en föregångare. Tillsammans kommer de ingredienserna
gro en mycket hälsosam och frodande klubb på sikt, vilken kommer
att generera fortsatt billig fallskärmshoppning tillsammans.
Vi har några klubbar som redan kör stenhårt på det här. Och de
kommer att lyckas trots att det blir lite motgångar då och då. Det är
riktigt bra! För vi gör ju det här för att vi tycker det är kul!
Med hopp om en mycket trevlig fallskärmssommar önskar jag alla
blå himlar och sköna sunsets…

Med blicken mot skyn
Petter Alfsson-Thoor
SFF:s riksinstruktör

M

en det som ger oss förutsättning att ha fallskärmshoppning är
det vita spåret. Och det är det vita spåret och hela dess kringverksamhet som påverkar hur det blå spåret ”tolkas” och tillämpas.
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Helikopter

Elof Wecksell

lyfte läger

Klarblå himmel, strålande solsken och en helikopter på
fältet. Friflygarhelgen i Västerås hade alla förutsättningar för att bli lyckad.
Mia Spillman

Foto

Elof Wecksell

F

ör andra året i rad anordnades den
sista helgen i april friflygarlägret ”Freefly Aros” i fallskärmsklubben Aros regi.
Helgen började bra, med klarblå himmel
och strålande solsken, som kom att hålla
i sig under hela lägret. Förutsättningarna
kunde inte ha varit bättre, och resultatet
blev därefter.
Med på anmälningslistan fanns 24
hoppare, med varierande erfarenhetsgrader. För vissa var det ett första möte med
friflygarnas spännande värld, för andra
var det en uppföljning på redan existerande kunskaper. Väl på plats delades alla
upp i mindre grupper, som var och en
bestod av en coach och tre hoppare. Lägrets coacher var Joakim Wetterfors, Mik
Stier, Anders Sundin och Nils Hedström
från Stockholms fallskärmsklubb samt
Mikael Rengstedt och Martin Olsson
från fallskärmsklubben Cirrus Göteborg.
Vart tredje hopp fick deltagarna göra
tillsammans med sin grupps coach, för
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att kunna få feedback på sin flygning,
varpå två hopp spenderades på att själv
öva på tipsen och trixen som hade tilldelats hopparna.

En lycklig Timothy
Elmsäter landar efter
ett helikopterhopp.

Niklas Larsson har
precis lämnat helikoptern över FK Aros
hoppfält Johannisberg.

Billigare alternativ

Idén att anordna ett friflygarläger föddes
redan 2007 av Aros egen friflygar-guru,
Tim Samuelsson. Tanken var att det
skulle vara ett billigare alternativ till de
större friflygarlägren som anordnas, samt
att det skulle rikta sig till alla erfarenhetsnivåer. Att rikta sig till alla, och inte bara
de lite mer erfarna hopparna visade sig
vara en succé som kom att väcka friflygarintresset hos många som tidigare enbart hade hoppat FS.
Till allas glädje var det inte nog med
en hel massa härlig friflygning under helgen, utan även helikopterhoppning erbjöds under lägrets första dag. Det var ett
uppskattat tillskott, som lämnade friflygare likaväl som maghoppare och strö-

Elof Wecksell

Text

hoppare med leenden på läpparna under
hela den resterande helgen.
Framöver kommer Aros erbjuda en
hel drös med roliga evenemang för den
som är intresserad. Redan i slutet av maj
gick den årliga åttamanna pingstscramblen av stapeln, och efter det följde Svenska Cupen 1, sedan FS4-scramble, flertalet coachade turkeyhelger, hoppveckor
och massor av annat skoj. Mer information finns på Fallskärmsklubben Aros
hemsida, www.fkaros.se.
■
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Flaj fla
friflygarläger
i Kalifornien
I våras anordnades friflygarlägret Flajflaj i Elsinore, Kalifornien, för tredje året i rad.
I år blev det tre läger under perioden februari, mars och april. Deltagarna drillade
friflygargrunder, gjorde skojhopp och fick coachning av en USA-mästare.
Text

Anette Andersson och Filippa Ohlson

Foto

Ricchard Johansson, Lelo Mras

V

Peter Nilsson instruerar artikelförfattaren
Anette Andersson i
ryggflygning i tunneln
i Perris Valley.

i lämnade vinterkalla Sverige och
begav oss ner till vårsolen för att
tjuvstarta hoppsäsongen tillsammans
med våra likasinnade vänner. Deltagarna
på lägret hade allt från 40 hopp och uppåt med olika erfarenheter av friflygning.
Vissa skulle friflyga för första gången medan andra ville finputsa tekniken. Arrangörer i år var friflygarlaget Trinity (Peter
Nilsson, Richard Johansson och Joakim
Melin) samt Nicklas Lellky.

Lake Elsinore ligger cirka två timmars
bilresa söder om Los Angeles. Skydive
Elsinore har två Twin Ottrar, ett stort
landningsfält med avskild swoopbassäng
för högfartslandningar, ett stort packområde, en butik med försäljning av diverse
hoppattiraljer samt möjlighet att hyra utrustning. En uppfräschning av klubbstugan hade påbörjats och toalett samt dusch
var helt nyrenoverade, noterade vi som
var där redan förra året.

USA-mästare gästade

Andy Malchiodi, som med sitt lag SoCal
Converge vann senaste US Nationals, gästcoachade på lägret. Han driver, med sina
dryga 5 000 hopp, friflygarskolan Elsinore
Echelon freefly school och hoppar fallskärm på heltid. Vi fick tolv filmade coachhopp per deltagare som sedan blev genomgångna gruppvis.
Efter den första veckan gjorde Rickard
Johansson en fantastisk film med veckans
höjdpunkter och deltagarnas framsteg och
snedsteg. Filmen visades på storbildsskärm
under den traditionella fredagsfesten. Lördag och söndag blev lägerfria dagar då det
blev desto fler lokala hoppare och tandemekipage på fältet. Under helgen gjordes
några skojhopp och en del passade även
på att flyga i vindtunneln i Perris Valley,
ett av USA:s största hoppfält, ungefär en
halvtimmes bilfärd från Elsinore.
Tjejhybrid och kaninöron

Richard Johansson

Andra veckan slappnade vi av med lite mer
skojhoppning som en tjejhybrid, tubhopp, bunny-hopp (genomfört av två
tjejer med hjälmar tejpade med chockrosa tejp och fastsatta kaninöron à la
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Lelo Mras

aj
Laget Trinity, bestående av Jocke Melin, Peter Nilsson
och Richard ”Rille”
Johansson, flyger
tajt i vinkel över
Lake Elsinore.
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Och efter det första lägret följde ytterligare två fjortondagarsläger i Elsinore.
Inklusive laget Trinitys egen träning
och en bunt övriga svenska och norska

hoppare som kom till fältet och hoppade
under perioden, gjordes över 3 700 hopp
av 73 hoppare under nio fantastiska veckor mellan februari och april 2009. ■
Sofi Hall, NYFK, flinar
i förgrunden medan
Malin Sjödin och Johannes Bergfors,
FKCG, hänger på med
rosa kaninöron och
pyjamas i den milda
kaliforniska luften.

Richard Johansson

Playboy-bunnies och en pyjamasklädd
kille), organiserade trackinghopp, nakenhopp och tiomanna sitthopp. De hoppen
gjorde den andra och avslutande filmen
för första lägret till något alldeles extra.
Många valde att stanna kvar lite längre
efter lägrets slut. Vi åkte på en miniroadtripp tillsammans med elva gamla
och nyfunna vänner. När Anette, en av
artikelförfattarna, fyllde 30 år firades detta med en helkväll i Las Vegas. Sedan bar
det av mot Grand Canyon där vi genomfrusna skådade en mäktig och vacker soluppgång.
Vägen mot Red Rock var en minst
sagt snirklig kringelikrokväg från höga
berg till djupa dalar med en otroligt häftig natur. Väl framme vid Red Rock Skydive gjorde vi ett hopp i solnedgången
över de röda bergen. Därifrån fortsatte
resan mot Eloy och Arizona skydive, ett
av världens största hoppfält.
När vi kom tillbaka till Elsinore efter
fyra dagar passade vi på att äta en sista
typiskt amerikansk brakfrukost, därefter
gjorde vi några hopp med våra nyvunna
kunskaper innan det var dags att packa
väskorna och tacka för den här gången.
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Tävlande

FS4 öppna klassen

Stefan Flink

2009
Här är de svenska hopparna som har tänkt
tävla i år. En hel del känns igen från föregående år medan några nya har tillkommit.
I år är det inget VM i FS och friflygning
men däremot är det fallskärmshoppningens
motsvarighet till OS – World Games i Taiwan.
Där har vi några svenskar representerade.
Observera att denna lista inte är komplett
utan bygger på uppgifter som de tävlande
själva skickat in efter efterlysning på
Skydive-listan.

Jumpers
Medlemmar: Annelee Karlström (topp), Karin Ringnér (center ute), Jenny Rosén (tail), Åsah Helenius (center inne) och Elof Wecksell (kamera).
Klubb: FKA/SF.
Plan: Göra cirka 75-100 laghopp och tre tunneltimmar. Delta i Svenska
cupen och på SM.
Hemsida: http://jumpers.skajdajv.se
Top Gun

Medlemmar: Steffen Hansen, Monika Seth, Peter Wirenstedt och Jenny Åhlén.
Kamera: Stefan Flink.
Klubb: FKA.
Plan: Delta en vecka på Basic camp, åka på en tunnelresa i juli och ha träningsvecka i Aros vecka 28. Vi
ställer också upp på SM.
Mål: 10 poäng i snitt på SM.

Medlemmar: Seth Ericson, Johan Karlsson, Jonas Fransson, Håkan Sagvik och
Johannes Klefbohm (kamera)
Klubb: LFK/NYFK.
Plan: Fyra tunnelträningsresor, en träningsresa till DeLand (USA), Basic camp
en vecka, ställa upp i bägge svenska
cupen samt SM. Sammanlagt planerar
vi 160 laghopp inklusive tävlingarna och
att flyga 16 timmar i vindtunnel.
Mål: Medalj på SM.

Friflygning
Zero
Svenska landslaget i friflygning.
Medlemmar: Anders Sundin, Joakim
Wetterfors och Mik Stier.
Klubb: SF.
Plan: På grund av sämre ekonomiska
förutsättningar satsar vi inte lika hårt
som i fjol men vi siktar ändå på cirka
250-300 laghopp. Förutom SM åker
vi till Taiwan och tävlar i World Games (världens näst största idrottsevenemang efter OS). Självklart coachar vi också på ett antal
friflygarläger i år.

FS8

Dan Johansson

FS4 intermediateklassen
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Medlemmar: Petter
Jönsson (performer),
Janne Latvala (performer) och Tommy Gustavsson (video).
Klubb: FKCG.
Plan: Har flugit tunnel i
vinter och planerar att
träna i stort sett varje
helg fram till SM samt
några veckor i juli.
Mål: Att vinna SM 2009
och tävla i VM 2010
men framför allt ska vi
ha kul och hittills har vi
lyckats med det sistnämnda!

Håvard Flaat

Svenska landslaget i FS4.
Medlemmar: Rikard Rodensjö, Emil Einarsson, Felix Wallberg och Mikael Kaulanen. Kamera: Niklas Rodensjö. Reserv:
Martin Askelin. Coach: Joey Jones.
Klubb: SF.
Träningsplan: Flyga 15 timmar tunnel och
hoppa tre veckor samt helger i Gryttjom.
Tävling: Tunneltävlingen World Challenge. Båda Svenska cuperna och SM.
Årets mål: att representera Sverige på världscupen i Tjeckien i höst och
ha roligt medan vi slår svenska rekord.
Hemsida: www.teamevolution.se
Blogg: http://evolutionsweden.blogspot.com

Divine Freefly
Niclas Olofsson

Team Evolution

Anna Oscarson

S.P.C.10
Medlemmar: Adam Stålsmeden,
Mårten Nordlander, Henrik Eriksson, Fredrik ”Vesslan” Wesslén
och Daniel Åström (kamera).
Klubb: FK Aros.
Plan: Sedan vår kalender sprack
när Försvarsmakten la ner militär
hoppning som gren har vi hunnit
boka två tunnelpass och sen
trycker vi in så många laghopp vi hinner till SM.
Mål: Slår vi förra årets resultat med snitt på 12,5 får vi nog vara nöjda.

Lag Zero

fly4fun

Aquila

Lime

Nollåttorna

Medlemmar: Erik Hamrin, Mia Spillman,
Ida Samuelsson och Anna Oscarson. Ersättare Anna Nordqvist.
Klubb: FKA.
Plan: En tunnelresa är avklarad. Siktet är
inställt på 100 laghopp, svenska cupen
och SM. Tankar på en till tunnelresa under hösten ligger och gror.
Mål: Att utveckla våra FS-skills och bygga lite tävlingsvana hos laget. Vi tänker
dessutom fortsätta ha förbaskat roligt.

Medlemmar: Alenca Olsson, Camilla
Pettersson, Jesper Lindblom och
Malin Hägglund Eriksson. Mattias
Qvist på kamera.
Klubb: SF.
Plan: 70 laghopp eller så många vi
har råd med och förhoppningsvis ett
par coachade långhelger. Vi ska tävla i svenska cupen i Gryttjom och
fallsvenskan. Önskemål finns om
”low carb, high fat”-lagmåltider.

Medlemmar: Peter Törnestam,
Mats Olofsson, Karin Lien Olofsson, Sabine Knutsson, Jens
Åström, Gunlög Edgren, Martin
Askelin och Jenny Bäcklin.
Reserv: Martin Bäcklin.
Video: Nicklas Olofsson.
Klubb: SF.
Målsättning: Rolig kvalitetshoppning, med förhoppning om att
försvara SF:s SM-guld från ifjol.
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TÄVLANDE 2009
Friflygning

CF4 rotation

(forts.)

Kinpatsu

Meiday

Medlemmar: Nils Hedström, Tilda Järbel och
Sofie Sagfossen.
Klubb: SF.
Plan: Vi tänker vara med
på FF-lägret i Gryttjom,
ha en lagvecka plus lite
ytterligare hoppning. Tävlingar sparar vi till senare.
Mål: Vi är inte här för att ha roligt...

Medlemmar: Martin Eidensten, Carolina Mallwitz och
Andreas Tibring.
Klubb: SF.
Plan: Jobba ihop
oss som lag och
ge oss på någon
KM-tävling mest
för att testa.

Arne Nilsson

Romme Rotation

Anders Lehndal

Medlemmar: Malin Sjödin, Fanny Våge och Nina Forsberg
Klubb: FKCG.
Plan och mål: Vi är tre mycket goda vänner som umgås
även utanför hoppningen, så varför inte använda den gemenskapen och utvecklas tillsammans i något vi älskar!
Under den här säsongen är målet att skapa en bra
grund inför kommande sommar 2010, då räknar vi med att
komma igång mer på allvar.
Det obligatoriska programmet står högt på prio-listan i
år och vi börjar med en runda för tävlingssugna friflygare i
Infinity freefly med vänner: Malin Sjödin näst längst till vänster,
Gryttjom med Zero och Boel Stier i spetsen.
Fanny Våge näst längs till höger och Nina Forsberg längst till höger.
Vi kommer att samarbeta med friflygarlagen Trinity freefly och Divine Freefly som ger oss coachning och tips på hur vi kommer vidare. Under coachveckor och helger använder vi oss till stor del av våra lokala ”skygods” som till exempel Michael Rengstedt.
En tunnelresa till Moskva och friflygarlägret Flajflaj i Skydive Elsinore är avklarade. I maj åker vi på Flying Chicks i
Oslo samt AirKix tunnelflight och i juni Boogiemanfever i Frankrike. Beroende på hur säsongen löper, kan det eventuellt
bli någon svenska cupen eller liknande redan i år.

Emanuele Jockerfly

Infinity Freefly

Trinity

Medlemmar: Mikael Andersson, Jimmy Sandberg, Dan Ondrejka och
Thomas Biel med Sigge Klintman, kamera (ej med i bild).
Klubb: FK Dala
Plan: VI kommer att åka till Italien och
representera Sverige vid World Air
Games och vi kommer att smiska
skinka så gott det går. Vi har tränat
under våren med mycket gott resultat
och kommer att träna ytterligare innan avresan till Italien.

Lagprecision

Lelo Mras

Micke Alpfors

Medlemmar: Peter Nilsson
(performer), Richard “Rille”
Johansson (performer) och
Joakim “Jome” Melin (video).
Klubb: SF.
Plan: Vi ska försöka hinna
med cirka 150 laghopp i år.
Under vintern har vi flugit mellan 10 och 15 timmar i tunnel
per person. Vi strävar också
efter att skapa ett bättre friflygnings- och kalottflygningsklimat i Sverige och Skandinavien. Med start 2009 startar vi
en serie projekt samlade under namnet ”Projekt Trinity”.

Skåne me vänner
Medlemmar: Uno Alpfors, Micke Alpfors, Tony
Månson plus två vänner.
Klubb: SFK.
Plan: Träna, äta, sova, träna, äta, sova...
Mål: Upprepa 2008 års SM-placering.

Individuella tävlande
Precision

Speedskydiving

Micke Alpfors, SFK. Plan: Slita ut
en el-disc innan SM. Mål: Behålla
SM-titeln från 2008.

Henrik Anderson, ÖFSK. Plan: Det blir inte mycket
träning på grund av brist på pengar och ett plan
som inte tar sig hela vägen upp. Mål: Snabbast på
SM, med lite tur blir det någon fler än Fredrik von
Schmalensée och Ken Hansen man kan förnedra.

Magnus Falk.
Klubb: SÖFK. Plan: Fyra världscuptävlingar och SM. Mål: Förbättra resultat och placeringar från förra
året.

Emma Eriksson, SF. Plan: Göra
cirka 50 träningshopp innan tävling. Mål: En tredjeplats på SM
skulle jag vara mycket nöjd med!
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Swooping
Göran Schwarz, NYFK. Så här
sa Göran Schwartz före sin
olycka, läs mer på sidan 12:
”Kommer att delta på World
Games, World Air Games, tre
tävlingar i Europa – Tjeckien,
Belgien och Holland samt alla
svenska tävlingar som anordnas. Jag åker på tävlingarna
och gör så gott jag kan.”

Nico Emanuelsson, FKCG. Plan:
En del ekonomiska problem gör
att jag inte vet hur många tävlingar jag åker på men jag har
gjort tre tävlingar
i USA och jag kommer att delta i så
många swooptävlingar jag kan.
Jens Thögersen, SFK. Plan: Kommer att åka på World Air Games och
kanske några fler tävlingar beroende
på vad tid och ekonomi tillåter.
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AFF-hopp utan fartvind kan se
så här kul ut. Stefan Burström
och Annika Burström inviger
en ny hoppare i sporten över
Gryttjom i maj månad.
Foto: Martin Cardenas

På premiärhelgen i Gryttjom blev det
bonushopp från helikopter för Calle
Bruch, SF, med passagerare.
Foto: Niclas Olofsson

Fint väder första hopphelgen på Mohed med
Söderhamnsklubben,
men det är slask på
marken när Martin
Åström landar.
Foto: Johan Sandström
20
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Fönster mot

HOPP
SVERIGE

Anna Svensson, FKCG,
smygstartar säsongen över
Skydive Sebastian, Florida.
Foto: Nico Emanuelsson

Skicka bilder!
Under rubriken Fönster mot
hoppsverige vill vi att du som läser SFS förser oss med bilder
som skildrar livet på svenska
hoppfält. Det är roligt om bilden
lyfter fram något kul, vackert el-

Tim Samuelsson njuter
av en sunset över Aros.

ler udda mitt i det vardagliga.
Skicka din bild till någon av oss i
redaktionen – adresserna hittar
du på längst ner på sidan tre.

Foto: Elof Wecksell

Svante Lundberg, Östersunds fallskärmsklubb,
har precis landat med
ett av årets första tandemekipage på Optands
flygfält den 2 maj.
Foto: Lars Eklund

Thali Rodrigues, FK Syd, har precis
landat sin fallskärm för första gången.
Klart man smajlar!
Foto: Dzenan Batlak
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Kvinnliga även
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ntyrssportare
Hur gör kvinnliga äventyrssportare för att ta plats i en mansdominerad sport? Två
kanadensiska forskare undersökte den frågan genom att intervjua kvinnliga snowboardåkare och kvinnliga hoppare. Medan någon tyckte att det var bra att få mer hjälp
för att hon hade tuttar samlar sig andra kring speciella tjejevenemang.
Text

Boel Stier

Foto

David Bengtsson

Illustrationer

D

e två kanadensiska forskarna i sociologi, Jason Laurendeau och Nancy Sharara, publicerade förra året en artikel i tidskriften Journal of Sport and
Social Issues. I artikeln beskriver de sin
undersökning av hur kvinnor bär sig åt
för att ta plats i mansdominerade äventyrssporter och vilka resultat undersökningen gav. Här kommer en mycket kort
sammanfattning och översättning av deras artikel.
Laurendeau och Sharara baserar sin
undersökning på intervjuer med kvinnliga hoppare och brädåkare med olika ålder och erfarenhetsnivå, alla verksamma i
Kanada. I båda sporterna återgav flera
kvinnor situationer när de känt sig sexualiserade, marginaliserade, trivialiserade
eller bedömda som bristfälliga i jämförelse med sina manliga motsvarigheter.
Forskarna kunde urskilja några olika
strategier som kvinnorna hade använt sig
av för att ta plats trots detta.
Undvika platser

En strategi de hittade inom snowboardsporten men inte inom hoppning var att
kvinnor helt enkelt undvek vissa platser
för brädåkning.

CrapArt/Seidefors/Sjödin

ten som accepterar mig som en hoppare
och inte ser mig som i första hand kvinna
eller man, så uppskattar jag verkligen det.”
Många kvinnliga hoppare som intervjuades menade att det inte fanns någon
anledning att könsdiskriminering skulle
finnas i sporten, eftersom män och kvinnor hade likadana förutsättningar. Sheryl, med 560 hopp, sa: ”Det finns inga
könsskillnader i hoppningen. Kvinnor
kan bli lika bra, eller bättre, än män.”
Både Zoe och Sheryl medger alltså å
ena sidan att kvinnor marginaliseras inom
hoppningen men menar samtidigt att könsskillnader inte är relevanta.
Betonande av fördelar

En annan strategi som flera av de intervjuade kvinnliga hopparna (men inte
snowboardåkarna) tillämpade var att
medge att de visserligen behandlas annorlunda än männen men att samtidigt
understryka fördelarna med detta.
En hoppare som heter Marianne och
har 100 hopp sa: ”Jag vet att jag får mer
coachning för att jag är tjej.” Intervjuaren
frågade hur det kommer sig, och hon svarade skrattande: ”För att jag har tuttar”.
Upprätthåller strukturerna

Bagatellisera könets roll

Den vanligast förekommande strategi
som forskarna återfann bland de kvinnliga hopparna (men mindre ofta bland
kvinnor i snowboardsporten) var att helt
enkelt se könet som irrelevant och utan
betydelse. Kvinnliga hoppare medgav att
kvinnor i vissa avseenden banaliseras
inom hoppningen men ville i många fall
ändå inte prata om könsskillnader på ett
mer generellt plan.
En hoppare som heter Zoe, med 550
hopp, sa att kvinnor ibland behandlas illa
inom sporten men att hon själv föredrog
när man helt enkelt förbisåg könsaspekten. Hon sa bland annat:
”Ibland får man höra sånt som ’du vet,
hon är tjej så hon vet inte riktigt vad hon
håller på med, hon är korkad, bla bla...’
Men det där är nåt man kan stöta på i
alla sammanhang i livet, inte bara inom
hoppning. Om jag kan träffa män i spor-
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Forskarna menar att alla dessa tre strategier bidrar till att upprätthålla de rådande (diskriminerande) strukturerna. Inte
bara saknar strategierna möjligheter att
verkligen förändra förutsättningarna för
kvinnliga hoppare och brädåkare utan de
förlägger också allt ansvar för eventuella
motgångar till individnivå. En kvinna som
öppet tillstår att hon behandlas annorlunda kan betraktas som ”gnällig” och det
uppfattas lätt som hennes eget fel att hon
till exempel inte utnyttjat fördelarna med
att tillhöra en sexuellt attraktiv minoritet.

Förutom att ge kvinnor möjligheter i en
mansdominerad miljö har flera av de senaste årens kvinnliga formationsrekord
inriktat sig även på sociala och politiska
frågor. Jump for the Cause, till exempel,
är en serie hoppevenemang som har samlat in pengar till ändamål som berör kvinnor, som skyddshus för misshandlade
kvinnor och bröstcancerforskning.
Hopparen Sophia (1 000 hopp) som
intervjuades sa: ”I en blandad grupp ser
jag oftare att män kritiserar andra [...].
Medan kvinnor är mer stöttande när någon gör något lite fel... en del av det som
är tilltalande och som utgör hela upplevelsen [med en Jump for the Cause-aktivitet] är just att kvinnor stöttar varandra
i en miljö där man oftast inte får så
mycket stöd. Jag menar, man får hjälp,
men kanske inte känslomässigt stöd.”
Anna, med 900 hopp, menade att det
finns en uppfattning i omvärlden om att
hoppning är en ”machosport” och att
vissa tycker att kvinnor inte passar in där.
Enligt henne har tjejrekorden möjlighet
att öka medvetenheten om vad kvinnor
kan prestera och förmå inom hoppningen, inte minst genom den medietäckning
som rekorden får.
Samtidigt vände sig vissa av de intervjuade kvinnorna mot tjejrekorden som
fenomen. Amanda, med 1 400 hopp,
menade att det inte finns någon anledning för kvinnliga hoppare att utmåla sig
själva som annorlunda.
■

Ibland får
man höra
sånt som ’du
vet, hon är
tjej så hon vet
inte riktigt
vad hon håller
på med, hon
är korkad,
bla bla...’

De två illustrationerna i
den här artikeln är från
den lilla boken Barnen i
Otterdalen, ”en nästan
sann saga” över invånarna i en typisk svensk
fallskärmsklubb. Idé,
teckningar och manus
Cina Seidefors och Maria Bjerke (Sjödin).

Gemensamt motstånd

Men inom båda sporterna fanns också exempel på strategier som åtminstone i någon mån utgjorde ett motstånd. Ett exempel från hoppningen är kvinnliga rekord,
gemensamma handlingar som enligt forskarna har möjlighet att förändra synen på
vad kvinnor gör och kan inom sporten.

Vill du läsa artikeln i sin helhet finns den på nätet på:
http://jss.sagepub.com/cgi/content/abstract/32/1/24
under titeln ”Women could be just every bit as good as guys”.
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Anders Q

Anton Westman berättar
om fördelningen av skadetyper på en CI-konferens.

Blev du nöjd med resultatet?
”Ja. Alla doktorsavhandlingar är per definition amatörverk, men ’Dangers in Sport
Parachuting’ innehåller faktiskt några små
stilistiska pärlor mitt i schabblet.”
Blev det vad du tänkt dig?
”Nej. Jag har ändrat verklighetsuppfattning som en följd av detta arbete. Förut
trodde jag att bruset när man försöker
ratta in en radiokanal är ett störande tillkortakommande i radioteknologin, men
jag tror nu att brusighet är en inneboende egenskap i vår fysiska omvärld och oss
själva.”

Doktor i
fallskärm

Såg att det diskuterats lite på Dropzone.com, vad har du fått för reaktioner
från övriga hoppvärlden?
”Dropzone-debatten var intressant, eftersom den ifrågasatte min politiska
ståndpunkt angående personlig frihet. I
inledningen till avhandlingens diskussion så har jag skrivit att säkerhetsåtgärder i nöjessysselsättningar helst inte bör
sabba nöjet. Det är en besvärlig ståndpunkt. Övriga reaktioner har mest varit
hurra hurra grattis att du lyckades skriva
denna komplicerade lilla bok, men tyvärr inte så mycket ifrågasättande av bokens innehåll. Om någon vill ifrågasätta
något så diskuterar jag gärna.”
■

Figure 6. Total number of jumps by gender (F=Female; M=Male) among all persons
(n=1049) renewing a skydiving license in the Swedish Parachute Association 2008.

Anton Westman har undersökt alla svenska dödsfall i hoppning och alla rapporterade skador i Sverige under en femårsperiod. De undersökningarna har legat till
grund för arbetet med en doktorsavhandling om risker i sportfallskärmshoppning.
Nu är avhandlingen klar och vi på SFS har ställt några frågor till Anton.
Text

Anna Oscarson

Foto

Anders Q, Micke Hartman

U

nder arbetet med avhandlingen utvärderade Anton även Svenska Fallskärmsförbundets rapporteringssystem
för skador. Dessutom har han studerat
dödsfall inom BASE-hoppning och gjort
en intervjustudie med svenska hoppare
för att belysa delar av den svenska fallskärmskulturen och dess relation till risk
och skaderapportering. I SFS nummer
2/2005 stod att läsa om varför fallskärmshoppare dör och i nummer 2/2007 om

Ålder: 37 år.
Yrke: Läkare.
Klubb: Stockholms fallskärmsklubb.
Antal hopp: 2 400.
Började hoppa: 1988 i UFK.
Meriter: Tävlade i landslaget 1996
och 1997 i freestyle. Anton har också tävlat i svenska cupen i friflygning
och världscupen i speedhoppning.
Utrustning: Crossfire 109.
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Micke Hartman

Anton Westman

skadorna. Hur rapporteringssystemet
fungerar kan du läsa i artikeln här intill.
Hur kom det sig att
du gjorde avhandlingen?
”Jag vet inte. När jag började med jobbet
så trodde jag nog att jag skulle kunna
göra något bra för sporten. Sedan insåg
jag att även om jag tog i allt vad jag orkade så skulle alltsammans ändå bara ha en
tillfällig och ytlig effekt. Det var på sätt
och vis skönt. Jag övergick då till att fortsätta med jobbet av, typ, nyfikenhet.
Men på sista tiden, när flera andra har
frågat mig just den här frågan, så har jag
kommit att tänka på en sak: Några av
mina kompisar har dött i hoppning och
flera, inklusive jag själv, har skadats. Sådant blir man ju förstås ledsen och lite
koko i bollen av. Så jag kanske egentligen
skrev den mysko lilla boken, inte för att
göra något bra för sporten, utan som en
slags personlig bearbetning? ’Fuck you
Death.’ Jag vet inte.”

Figure 8. Age in years by gender (F=Female; M=Male) among all persons (n=1049)
renewing a skydiving license in the Swedish Parachute Association 2008.

Några utvalda grafiskt beskrivande kurvor ur Anton
Westmans avhandling kring risker i fallskärmshoppning. Figur 6 visar antalet hopp de som förnyade sin licens 2008 hade, figur 7 beskriver hur många år i
sporten de som förnyade 2008 hade och figur 8 visar
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Farligare än väntat?
Så fungerar SFF:s rapporteringssystem
Är fallskärmshoppning farligare
än vi hittills trott? Anton Westman har undersökt hur stor del
av skadorna som uppstår i samband med fallskärmshoppning
faktiskt rapporteras till Svenska Fallskärmsförbundet.
Text

Anna Oscarson

Foto

Ahti Kustaa Kangas

S

om en delstudie i sin doktorsavhandling om risker i sportfallskärmshoppning har Anton Westman undersökt hur
bra förbundets rapporteringssystem egentligen fungerar. Enligt SBF (Svenska bestämmelser för fallskärmsverksamhet) ska
alla skador som erfordrar läkarvård rapporteras till förbundet.
Tillsammans med Ann Lindberg, SF,
och Mats Sjöling, SUFK, undersökte Anton Westman saken. Alla som förnyade

Figure 7. Years in sport by gender (F=Female; M=Male) among all persons (n=1049)
renewing a skydiving license in the Swedish Parachute Association 2008.

sin fallskärmslicens i SFF 2008 fick svara
på en enkät om de skadats under 2006
eller 2007, och om de i så fall rapporterat
det. Detta jämfördes sedan med de skador som faktiskt rapporterats.
”Det låter enkelt, men det hela blev
en långdragen och plågsam process som
var nära att driva mig till nervsammanbrott”, skämtar Anton.
De försökte också göra en kontrollmätning bland dem som slutat hoppa men
där blev svarsfrekvensen för dålig för att
användas. För de hoppare som fortsatte
hoppa blev svarsfrekvensen 100 procent.
Allt rapporteras inte

Figure 9. Age in years by sought level of license (E=student; D=most experienced) among all
persons (n=1049) renewing a skydiving license in the Swedish Parachute Association 2008.

en ålderskurva över de som förnyade 2008. Figur 9
beskriver åldersfördelningen på de hoppare som sökte
de olika typerna av licenser, A, B, C, D eller E (elev). Intressant är bland annat att man kan notera att många
män börjar hoppa i 40-årsåldern.
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Totalt var det 1 049 personer som svarade
på enkäten, och jämförelsen mellan vad
de rapporterat till förbundet och vad de
rapporterade i enkäten visade att det
fanns både en underrapportering och en
överrapportering. Egentligen är det ju
bara ”skada som erfodrar läkarvård” som
ska rapporteras. Det är alltså viktigt att
RI håller koll på rapporterna som kommer in, så inte överrapportering av lätta
skador får det att verka som om vissa saker är jämförelsevis farligare än andra saker som underrapporteras.
Ungefär en tredjedel av de hoppskador
som erfordrade läkarvård rapporterades
till förbundet. Men när det gäller svårare
skador som benbrott, korsbandsskador
och liknande fungerade rapporteringssystemet bättre, 67 procent av dessa skador
hade rapporterats.
Anton undersökte också om rapporteringssystemets tillförlitlighet skiljer sig åt
mellan klubbarna men så var inte fallet.
Kön, ålder, licensnivå, år i sport eller totalt
antal hopp spelade inte heller någon roll.
Tack vare Skynet, det elektroniska
ärendehanteringssystemet som i dag registrerar licenserna, skulle det gå att få ett
bättre rapporteringssystem tror Anton.
”Svenska Fallskärmsförbundets huvudsyfte är inte att ha ett exakt skaderappor-

teringssystem men det vore bra att ha ett
system som är både exaktare och enklare.
Det är möjligt om vi bygger ut Skynet.”
Lösning på 40-årskris?

I enkäten – som de som förnyade 2008
besvarade – ställdes också frågor om tid i
sport, typ av elevutbildning, utrustning
och så vidare. Troligtvis är det den noggrannaste mätning av fallskärmshoppares
befolkningssammansättning som någonsin gjorts. Här kan den som vill få reda
på vilka svenska hoppare egentligen är.
Petter Alfsson-Thoor har hela materialet
på kansliet och den som vill kan vända
sig dit och ställa frågor. Detta material
skyddas nämligen inte av sekretess på
samma sätt som frågorna i skadeenkäten.
Några intressanta grejer framgår av
detta material. Till exempel visar ålderskurvan att många män börjar hoppa i 40årsåldern. Kanske illustrerar den svenska
mäns fyrtioårskris, funderar Anton.
Diagrammet över totalt antal hopp visar att många hoppare har betydligt fler
hopp än vad som krävs för D-licens.
”Det fick mig att skämtsamt föreslå
en superduperlicens för alla oss som har
många hopp men jag fick hotfull kritik för
detta förslag från mina mindre rutinerade
vänner som tyckte att mitt förslag var upprörande elitistiskt. Det var väl mitt föreslagna namn på den nya licensnivån som
retade dem, Ü-licens, Ü som i über”, säger Anton med en pillemarisk blinkning.
Tjejer verkar sluta hoppa tidigare än
killar och D-licensierade killar verkar
hoppa med mindre skärmar än D-licensierade tjejer. Vad det beror på och betyder kan den som vill söka svar på i Anton
Westmans avhandling ”Dangers in Sport
Parachuting” som går att få som elektronisk kopia antingen av Petter på kansliet
eller från Umeå universitet.
■

Cirka en tredjedel av
de hoppskador som
krävde läkarvård
rapporterades till
SFF. Vid svårare skador fungerade rapporteringssystemet
bättre, två tredjedelar av de hade rapporterats. (Bilden är
från en landningsolycka i Finland.)

Anton Westmans avhandling kan laddas ner på:
http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:202326
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Norska Arcteryx med svenske Mattias Nord.

Arcteryx med Mattias Nord och en ersättare från Frankrike.

Sverige representerades av Evolution i årets
upplaga av vindtunneltävlingen World Challenge. En tävling som ökat i popularitet för varje

Plats femton godkänt

år och som lockar till sig världens bästa bland

22

20

38

59

22

26

21

24

22

23

3. Hyabusa defence (Belgien) 22

25

32

56

25

25

21

25

21

23

27,5

7. Arcteryx NICE (Norge)

20

24

31

41

23

23

21

21

19

21

24,4

14. Evolution Sweden

16

19

25

32

21

18

19

18

16

17

20,1

Vi i Evolution räknade lag och tyckte att
topp 20 bland 36 i den öppna klassen var
målet. Hamnade vi på femtonde plats
skulle vi vara nöjda. Vi hade inte riktigt
koll på alla lag som var anmälda men
räknade snabbt till elva lag som vi inte
skulle komma i närheten av.
Många av lagen var ihopskramlade lag
som innehöll en eller flera inhyrda coacher. Många ”vanliga” duktiga hoppare
som på så sätt får en fartinjektion i hoppen av världshoppare.
Tävlingen skiljer sig inte nämnvärt
från vanlig hoppning, reglerna är desamma och man gör tio rundor fördelat på
två dagar. Skillnaden är att man vet exakt
på minuten när man ska in. Det existerar
inga väderbreak, långsamma flygplan eller tankningar. Lagen står i kö in i tunnelkammaren och varje hopp är en minut. Dessutom behöver man inte dra
fallskärmen och vill man tracka iväg träffar man oftast väggen.
Friflygningen vanns av Team Bodyflight med Fabian Raidel och Mike Mackenzie, två helt övermänskligt duktiga
flygare. Vi kollade in deras program innan tävlingen och de gör rörelser som
man inte trodde var möjliga.
Hoppfältsungar och vindtunnelungar

annat med anledning av de stora prispengarna som finns att vinna.
Text

Micke Kaulanen

Foto

John Wiliamson

I

början av april anordnades den fjärde
upplagan av tunneltävlingen World
Challenge i vindtunneln i Bedford. Tävlingen har genom åren blivit mer och
mer populär och i år var det rekordmånga tävlande, runt 40 fyrmannalag
och nio friflygarlag. Vi i Evolution var de
enda tävlande svenskarna på plats. Sara
Eriksson, svenskan som jobbar i vindtunneln var vår hejarklack.
De flesta av topplagen i fyrmanna var
på plats, bland annat Arizona Airspeed
som har vunnit alla tre tidigare tävlingar.
Utmanarna var många, en av dem norska

Resultat World Challenge 2009, Bedford
FS4
Omgång nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

snitt

1. Arizona Airspeed (USA)

23

26

36

53

29

27

24

24

21

25

28,8

2. Perris Fury (USA)

27,7

Friflygning
1

2

3

4

5

6

7

8

9

snitt

1. Team Bodyflight

Omgång nr.

9,6

9,83

10,3

10

9,8

10,1

9,9

10

9,9

9,94

2. Volare

10,1

10

10

9,71

10

10,1

10

9,22

10

9,90

3. Babylon

9,2

8,42

9,9

9,57

9,9

9,9

9,7

8,17

9,8

9,40
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Hoppfältsungar har alltid funnits, som
gjort tusen hopp innan de fyllt arton. Nu
har vindtunnelungarna dykt upp. Två

syskon, nio och elva år gamla, ställde upp
i friflygningen. Deras föräldrar äger en
vindtunnel, de hade flugit i snitt 30 minuter per dag under två års tid och var
verkligen superduktiga. Roligt att konstatera att två småtjejer flyger från i princip varenda friflygare i Sverige. Även ett
annat syskonpar, Team Future, vann intermediate i fyrmanna tillsammans med
två vuxna. Det ska börjas i tid...
I toppstriden i fyrmanna var det Airspeed som tog ledningen direkt tätt följd
av Perris Fury från USA, belgiska Hayabuza och XL från England. Airspeed tappade bara ledningen en gång och det var
under det snabbaste hoppet i tävlingen
som enbart bestod av randoms. Perris
Fury slog till med 59 poäng under det
hoppet – galet snyggt! Som fyrmannanörd var man mäkta imponerad och ödmjuk. Hoppet efter gjorde dock Fury ett
av sina sämre hopp. Så vi kunde konstatera att de tvålade in 26 poäng fler än oss
på snabba hoppet och bara ett poäng mer
under nästa. Svängigt värre. Arcteryx placerade sig sjua.
Nöjda med insatsen

Evolution gjorde en bra tävling. Vi slutade på trettonde plats, vilket var bättre än
vi hoppats på. Vi lade de flesta coachlagen bakom oss och även många andra
uppåtgående halvsponsrade lag. Det var
vi mycket nöjda med.
Vårt poängsnitt blev 20,4. Mycket
skönt eftersom vi ville komma över 20
och även om vi känner att vi har mer att
ge så är vi mycket nöjda med prestationen. Snittet borde nog vara nytt svenskt
officiellt rekord i tunneltävling.
Tunneltävlingar är fantastiskt roliga.
Hela upplägget är mycket enklare för alla
tävlande. Inga onödiga väntetider, inga
riggar att packa. Bara komma dit, tävla
och sedan ha kul och träffa hoppare från
andra länder. Vi hoppas på fler svenska
lag på nästa års World Challenge – och
det skulle vara skoj att anordna ett inomhus-SM i Bedford under vintern!
■

Privat arkiv

John Wiliamson

Rekord på World Challenge

Svenska mästarna i FS4, Evolution: Rikard Rodensjö, Emil Einarsson, Felix Wallberg samt artikelförfattaren Micke Kaulanen till höger.

Svensk Fallskärmssport nr 2, 2009

28

Svensk Fallskärmssport nr 2, 2009

NYFIKEN PÅ

Emma
Kanske blir det hon som på allvar förnyar svensk hoppning under 2010-talet? Än
så länge har artonåriga Emma Eriksson inte mer än 200 hopp men har redan
deltagit i SM. Hon är något så ovanligt som en ung, kvinnlig precisionshoppare.

Text

Boel Stier

Foto

Helen Lennartsson

on gjorde sitt första tandemEMMA
hopp på hösten 2006, som
ERIKSSON
femtonåring.
”Det var jättepirrigt i bilen på väg upp
Började hoppa: 2007.
till Dalaklubben. Jag och mina föräldÅlder: 18 år.
rar pratade om vad som kunde hända
Klubb: Numera SF, började i Dala.
om inte skärmen löste ut sig och sånt.
Bor: I Danderyd, Stockholm.
Jag var nog lite uppjagad. Men det blev
Gillar: Att hoppa och tävla precision och att
en jättehäftig upplevelse!”
friflyga för skojs skull.
Emma Eriksson hade blivit överAndra meriter: Har konstsimmat i fem år.
tygad om att hoppa tandem av en fallskärmshoppare under Insjödagen i DaFlyger: Classic 198 för precision och
Sabre2 150 för annan hoppning.
larna, där hon var för att hälsa på sin
farfar. Efter tandemhoppet visste hon
Sysslar med: Går samhällsprogrammet i
andra ring på gymnasiet. Vill bli jurist i
direkt att hon skulle gå en kurs.
framtiden men börjar med att ta körkort
”Jag har alltid drömt om att göra såna
lagom till artonårsdagen i maj.
saker och till exempel velat bli pilot.”
Emma, som bara var femton den här
hösten, fick hjälp av sina föräldrar med pengar och kunde skrapa ihop lite själv på extra-

H
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Jimmy Sandberg

NYFIKEN PÅ

Emma gör en exit från Kozzan, som
Söderhamns Cessna kallas efter sin
registreringsbeteckning SE-KOZ.

Pang ner på mattan. Lennart
Vestbom står redo med
tips och råd.

knäcken på McDonalds och på en byggfirma där hon hjälper till att måla, städa
och göra allehanda sysslor.
En flygande familj

Helen Lennartsson

Till skillnad från många andra föräldrar
av det mer oroliga slaget har Emmas
mamma och pappa varit både stöttande
och delaktiga redan från första hoppet.
”De tyckte att det var bra att jag skaffade mig ett intresse. Mamma har gjort
ett tandem och pappa var privatflygare
under 80-talet och provade till och med
själv på att hoppa två gånger. Men jag
tror inte att han skulle våga idag”, säger
Emma med ett leende.
Som sextonåring gjorde hon sitt första
egna hopp en snöig dag i mars 2007 på
Rommeheds flygfält i Dalarna. Hon ville

30

gärna bli klar snabbt med utbildningen
och bytte så småningom utbildningsform
till AFF. I Dala fanns bara en AFF-instruktör, något som gjorde att hon fick se
ganska många svenska hoppfält under
sitt första år i sporten: Rommehed, Västerås, Gryttjom och Dalaklubbens sommarfält Orsa. Efter att det hade gått lite
trögt under utbildningen, på grund av
mycket väntan och dåligt väder, var hon
hungrig på att komma vidare efter kursen.
”Att bara ligga i luften och vänta på att
dra blir tråkigt i längden. Jag visste att jag
ville lära mig mer men inte riktigt hur.”
Under 2007, efter att hon blev klar med
utbildningen, gjorde hon bara nio hopp.
”Landningarna gick inte så bra, jag
hade problem med att landa och stå på
fötterna i början och så var jag osäker på
packningen och visste inte alltid vem jag
skulle fråga om hjälp.”
Emmas lösning på packproblemen blev
att ta hem skärmen och öva i vardagsrummet. Hon ville trots allt inte tappa hopp-
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”Det som slår mig
mest är att Emma
har det stora modet att våga gå
emot strömmen,
det kan ta henne långt. Hur hög status är det i att träna precision? Det
verkar idag som om de viktigaste för
nyare hoppare är att ha en cool overall, solbrillor och tatueringar. Dessutom så är hon inte speciellt bekväm
av sig, behövs det moppe, tåg och
buss för att nå hoppfältet, så ser hon
inte det som något problem.”

Anders Q

Lennart Vestbom,
tävlingsansvarig för
precision i SFF:

ningen utan kände att det var något hon
tyckte var jättekul.
Inspiration i USA och Spanien

Två utlandsresor blev en energiinjektion.
När hennes pappa, som nyligen skaffat
bondgård, skulle köpa en traktor i USA
hängde Emma med. Hon delade husvagn
med en tjej på fältet i Zephyrhills i Florida, hoppade fallskärm och flög lite vindtunnel. Senare samma år fick hon lära sig
mer om att flyga skärm och om friflygning i spanska Sevilla medan föräldrarna
bilade runt i området.
”Där kom jag igång ordentligt. I Sevilla
fanns proffsige och trevlige instruktören
Jocke Melin, som verkligen hjälpte mig att
utvecklas. Han tog sig tid att ge mig instruktioner under en hel vecka, gav massor med tips och hjälpte mig att finslipa
mina kunskaper. Det var rena träningslägret och satte fart på mig som hoppare!”
Precisionshoppning spännande

hotell (betalt förstås) och ta emot stipendiet personligen av Christer Fuglesang på
ett jippo i Göteborg.
Hon har inte gett upp pilotplanerna,
men idag är hon mest intresserad av att
ta flygcertifikat för privat bruk. Yrkesplanerna består istället av att bli jurist och
gärna försvara kvinnor som blivit utsatta
för våld av olika slag.
Tror hon att hon hoppar om tio år?
”Absolut. Då kanske jag är pilot också
och börjar flyga hoppare, det tycker jag
skulle vara jättekul. Särskilt roligt skulle
det få vara att köra en AN28, det är ett
maffigt flygplan.”
Ett SM-guld i precision och en tandemlicens skulle inte heller sitta fel, tycker Emma. Med andra ord kommer hon
att ha fullt upp de kommande åren. ■

På väg in för landning
på eldisken.

Emma packar, något
hon tränade på hemma på vardagsrumsgolvet i början.

Stipendium av Fuglesang

Tidigare i år fick hon ett tillskott till
hoppkassan genom att hon tilldelades ett
stipendium ur Bertil Flormans minnesfond som stödjer kvinnliga flygsportare.
För Emma var det en ny upplevelse att
resa iväg ensam till Göteborg och bo på

Emma, åtta år gammal 1999, ska få flyga helikopter för första gången. Platsen
är Bromma flygplats
och pappa, som varit privatflygare i
många år, är med,
liksom mamma.
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Helen Lennartsson

Privat arkiv

Men hur kommer det sig att en tonårstjej
ger sig på en karriär som precisionshoppare? Snittåldern på en precisionshoppare ligger väl omkring 50 och nytillströmningen är utan tvekan minimal.

”Förra påsken hoppade jag lite i Aros,
där Lennart Vestbom arrangerade ett precisionsläger. Jag tyckte att det såg kul ut
och provade och rätt vad det var hade jag
hängt med på ett precisionsläger i Linköping för att träna. Jag gillar spänningen
när man hänger där i luften och ska
hamna på en väldigt precis punkt. Jag
tycker om att prestera, att ha ett mål att
jaga i varje hopp.”
Innan hon började hoppa höll Emma
på med konstsim i fem år. Men när hon
började hoppa alltmer seriöst förra säsongen krockade det med simningens läger och tävlingar.
”Min tränare sa att nu får du välja:
simning eller hoppning. Och då valde jag
hoppning.”
Hon säger att de erfarna precisionshopparna verkligen har tagit väl hand om
henne och att hon tycker att precision är
kul och har en bra förmåga att dra publik. På förra årets SM var Emma med
och tävlade, på dispens eftersom hon inte
hade B-cert ännu (det var packkursen
som saknades).
I sommar ska hon fortsätta med precisionen och har redan hunnit vara med på
ett prec-läger i Söderhamn i april och
coachats av namn som Reijo Asikainen
och Bosse Pettersson. Det blir fler såna
läger under 2009, och däremellan kommer hon att friflyga i Stockholms fallskärmsklubb, där hon har förnyat.
Hon satsar på en bra placering på SM
i precision, kanske en tredjeplats.
”Det har känts bra på träningarna och
det har känts som att jag har kommit
nära.”

Helen Lennartsson

NYFIKEN PÅ
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Nyheter på PIA
2009
ten vid packning så att den sitter uppe
tills den verkligen ska ner.
”Det ska vara bra för den som packar
slarvigt men i övrigt gör det inte så stor
skillnad”, säger Mårten.
PD har också börjat tillverka sina Optimum-reserver i storlekar upp till 253
kvadratfot. Dessa reserver tillverkas i ett
tyg som gör att packvolymen blir mindre. Man hoppas att folk ska börja hoppa
med större reserver.

Mårten Jansson

Nytt lättpackat tyg

Trots att årets PIA-symposium var betydligt
mindre än de senaste upplagorna presenterades fler nyheter. Nya skärmar, nya material
och nya samarbeten mellan tillverkare rapporterar SFF:s utsände Mårten Jansson.
Text

Anna Oscarson

Foto

Ulf Anderzon, Mårten Jansson

P

Ulf Anderzon

Mårten Jansson får
visning av riggtillverkaren Mirages monter av Gus Marinho.
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IA (Parachute Industry Association)
anordnar vartannat år en mässa där
fallskärmsindustrin presenterar sina nyheter. Liksom för två år sedan hölls denna amerikanska mässa i Reno, Nevada,
den 8-13 februari.
Mårten Jansson var den ende representant Svenska Fallskärmsförbundet skickade i år men Henrik Grentzelius som också sitter i materielkommittén (MK) åkte
dit på uppdrag av Försvarets Materielverk.

PD presenterade två nya skärmar. Den
ena, Pulse, är en allroundskärm som riktar sig till den ”erfarne skojhopparen”.
Skärmen är tillverkad av till hälften nollp-tyg och till hälften samma sorts tyg
som finns i Optimum-reserverna. Den är
niocellig och semielliptisk. Öppningarna
ska vara kvicka, den har bra glidtal och
ska dessutom vara lättlandad.
”MK har inte typat den än men det gör
vi så fort någon beställer en. Den kommer
med största sannolikhet inte att räknas
som högprestanda-skärm”, säger Mårten.
Skärm för tävlingsswoopare

Den andra, Competition Velocity är liksom namnet ger en fingervisning om skapad för dem som tävlar i swooping. Jämfört med vanliga Velocityn har det enligt
uppgift gjorts ändringar i vingprofilen.
Den kommer som standard med HMA300-linor. Linorna är smalare än HMA500 och luftmotståndet blir mindre vilket gör att skärmen går snabbare.
Däremot håller de inte lika länge, hur
länge vill tillverkaren inte säga . Skärmen
måste skickas in till fabriken när det är
dags för linbyte, något som kan vara bra
att känna till innan man köper.
HMA500 finns dock som tillval.
RDS (borttagbar slider och pilotskärm)
är också standard på Competition Velocity. Slidern har dessutom fyra tryckknappar som man fäster upp mot kalot-

Aerodyne har börjat med ett nytt tyg –
ZPX. Det kan väljas som tillval i alla deras skärmar för en extra kostnad på 200
dollar. Förutom att packvolymen är 1520 procent mindre ska det vara lättare att
packa när det är nytt jämfört med vanligt
noll-p. En intressant detalj är att om man
tittar närmare på tyget ser man att rutorna som ger ”rip stop-effekten” är sexkantiga och ser ut som honungsceller (honeycomb structure).
Aerodynes rigg Icon går numera att
beställa med Skyhook. Än så länge dock
bara på elevriggar, övriga riggstorlekar
kommer senare. Aerodyne har för övrigt
startat samarbete med Brian Germain
och tillsammans har de släppt skärmen
Sensei som Brian jobbat med i tio år. Det
är en crossbrace-skärm med ”ultrahögprestanda” som fått bra recensioner. Den
har tjockare bakkant och ska enligt Brian
flyga längre med bibehållen vingprofil
när man landar med hjälp av de bakre
bärremmarna än andra liknande skärmar.
Snöre istället för vajer

UPT (United Parachute Technology)
med Bill Booth i spetsen har gjort en
modifiering på Skyhook. Exakt hur den
nya Skyhooken fungerar kommer vi att
presentera närmare i kommande nummer. Vi kan dock meddela att det kommer att bli en obligatorisk modifiering
från och med årsskiftet på befintliga Skyhooksystem på tandem- och elevriggar.
I stället för att ha en stålvajer till reservhandtaget har UPT börjat sälja sina
riggar med spectralina som tillval. Det
kan vara svårt att veta när kulan som vajern sitter fäst i inte håller längre. Det är
lättare att se på en lina när den är sliten
och behöver bytas. Inuti linan sitter en
gummisnodd som gör att handaget inte
hänger och fladdrar även om det skulle
lossna från sitt fäste.
Det presenterades också en del nya
hjälmar och höjdmätare. Larsen & Brus-
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Hella Stening

Nära ögat!
av Dzenan Batlak

örra året gjorde jag, tillsammans med fem
jobbarkompisar, ett tandemhopp i FK Syd och
beslutade direkt att jag måste gå en kurs. Vintern blev lång och tråkig och jag är säker på att
det inte finns många filmer om fallskärmhoppning på Youtube som jag inte har kollat på.
Våren kom och det var dags att betala kursen
men då visade det sig att jobbarkompisarna
hade andra planer. Och vad skulle jag göra? Det
fanns flera anledningar att försätta. För det första, jag älskade frifallet. För det andra, jag älskade fallskärmhoppning och sist men inte minst
var atmosfären i FK Syd faktiskt cool. Har jag
sagt att jag älskar fallskärmhoppning?
Jag betalade avgiften och det gick lättare och
snabbare än jag räknat med. Slutresultatet blev
många nya kompisar och dags för mitt första
hopp.
Jag var rädd. Mycket rädd. På väg till flygplanet gick jag igenom hoppet mentalt flera gånger
och varje gång tyckte jag att det kunde gå mycket bättre. ”Slappna av”, tänkte jag till slut.
”Johnny har flera tusen hopp och han lever fortfarande”. Och innan jag kunde blinka var jag på
tusen meter och bara några sekunder från uthoppet. Här gjorde jag nästan allt rätt och blev
bara lite förvånad att fartvinden var snabbare än
jag räknat med. Resultatet blev en kort snodd
men efter ett par benspark blev allt som det
skulle. Resten kommer jag inte riktigt ihåg. För

F

mig var det inte viktigt och det enda som räknades var att jag gjorde det.
agen efter var det dags för hopp nummer
två. Jag var fortfarande lite rädd men jag
var så fokuserad på själva uthoppet och fartvinden att rädslan försvann. Den här gången visste
jag gott vad som väntade mig och jag skulle inte
göra samma fel igen. Och precis som förra
gången gick det bara några ”sekunder” innan jag
var på tusen meter. Jag satt i dörren och väntade på ”go”.
I luften räknade jag: ett tusen, två tusen, tre
tusen, fyra tusen, fem tusen, kalott kontroll…
Ja, den var inte där. Jag vet inte varför men jag
tänkte:”jag räknade för snabbt, den kommer,
vänta en sekund till” men ögonblicket senare förstod jag att allt inte var som det skulle.”Det är
en streamer och der finns bara en sak att göra”,
tänkte jag. Reservdrag. Se, ta, se, ta, kutta,
dra. Över mitt huvud var den snyggaste röda kalott jag någonsin sett. Höjdmätaren visade 600
meter. Konstigt nog reagerade jag innan jag blev
rädd. Rädslan kom först efter en fin och mjuk
landning.

D

ad hände frågade alla, men jag kunde inte ge
något svar. Var är handtagen frågade en,
men jag visste inte vilka handtag han pratade
om. Jag var skakig, jag var rädd och det sista

V

jag tänkte på i luften var handtag. Två kvällar i
rad kunde jag inte somna. Varje gång jag prövade var jag i luften igen, och så den jävla streamern. Men sen kom alla svar som jag behövde.
Det var ingen streamer utan felfunktionen hade
orsakats av att jag fick bärremmar och linor runt
armen. Redan på kursen pratade vi om detta
och statistik. Detta skulle vi vara beredda på och
nu har jag äntligen fått förklaring på varför vi tränade reservdrag så många gånger.
Och ni undrar om jag hoppade igen? Ja, det
gjorde jag efterföljande helg. Och nästa helg igen
och efterföljande… och jag tänker inte sluta med
det. Och inte bara för jag inte vill sluta men också för Johnny Olsson, Mats Edström, Martin
Christiansson, Olof Lindkvist, Hampus Rischel
och alla andra från FK Syd som hjälpte mig så
jag kunde tänka på en sak. Att hoppa igen. ■

Nära ögat? Alla vill höra din berättelse...

gaard hade tagit fram Optima 2, Solo 2
och Viso 2 som alla nu är vattentäta jämfört med tidigare vattentåliga.
Alti2 hade tagit fram Neptune 3. Innehållet är detsamma men utsidan har
utvecklats. Den har aluminiumchassi,
bättre knappar och tåligare display.
Parasport Italia hade tagit fram en ny
digital höjdmätare – Altitron.
Mjukt blir hårt

Cookie composites visade en ny kamerahjälm – Atomic – och en ny integralhjälm
som de kallar Gas.
”Det är nog den första hjälmtillverkaren som tänker på att en hjälm ska skydda”, konstaterar Mårten. De har ett nytt
material inne i hjälmarna, en gel, som
ändrar konsistens och blir hård när hjälmen utsätts för en smäll. Idén har de fått
från mc-hjälmar.
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Den där gången du kom undan med blotta förskräckelsen,
ett generat skratt (dagen efter) och grundplåten till en av
historierna vi hör i bastun eller vid lägerelden. Vi vill gärna

Mirage Systems presenterade inget nytt
men säger att de bland annat håller på
och tar fram en egen variant av Skyhook.
PIA-symposiet var betydligt mindre
än det har varit de senaste åren och det
spekulerades i om lågkonjunkturen kan
ha bidragit till det.
Det hålls också en hel del föredrag under mässan. Amerikanska fallskärmsförbundet (USPA) diskuterade varför medlemsantalet minskar och hur de ska
kunna öka sin rekrytering: ”Vi borde samarbeta mer mellan länderna eftersom de
flesta verkar ha liknande problem. Det
skulle också vara bra att titta på länder
där det går bra för att se hur de gör.” Närmast till hands ligger nog Norge som har
lika många hoppare som oss men en population som är hälften av vår.
John LeBlanc, vd för PD, höll ett intressant föredrag om vingbelastning. Hur

publicera sådana. Sänd din ”nära-ögat-historia” till oss så
kanske den kommer i tryck tillsammans med en snygg illustration! E-posta till: mirijam.geyerhofer@gmail.com

en liten person som hoppar en liten fallskärm med samma vingbelastning som
en stor person med stor fallskärm kan ha
så olika upplevelse av sin skärmflygning.
”Många skulle ha behållning av att
åka på PIA-symposiet”, avslutar Mårten,
och för den som vill veta mer finns det
flera klipp på Youtube att kolla in. ■

Aerodyne nya tyg ZPX
kan väljas som tillval
för en extra kostnad på
200 dollar. Packvolymen är 15-20 procent
mindre och skall vara
lättare att packa jämfört med vanligt noll-p.

Mårten Jansson

Vi på SFS vet att det i fallskärmssverige finns hur många
händelser som helst som stannade vid en erfarenhet istället
för att bli incidentrapport, skaderapport eller ännu värre.
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PRYLAR
Kontakta Johan Green, ordförande i SÖFK, telefon:
0704-86 82 74, e-post: johan.green@atmaskin.se

PRYLT O R G E T

(4 maj) Cypres köpes. Kontakta Dennis Ferri, e-post:
dennsson87@hotmail.com, telefon: 0730-72 35 77.

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

P

S Ä L J E S
(7 april) Ung, snygg och säker rigg i topp skick söker ny
partner! PD Sabre II, 150 kvadratfot, från 2008, fyra
hopp. PD reserv 143 kvadratfot. 2007, noll hopp. Vector
III från 2007, cirka 50 hopp. Deluxe Backpad. Skyhook
RSL. Magnetic Riser Covers. Fastsydd aluminiumkniv.
Hackey Sack. Färger svart, röd och vit. Passar till 160170 cm lång ägare. Pris: 42.000 kronor. Är du intresserad kontakta Juan Cifuentes, telefon 08-584 115 50 eller e-post juacif@gmail.com
(29 april) Utrustning säljes. Stiletto 120 (-98). Reserv (98). Cypres har gått ut. Javelin rigg, ser ut som ny (-98).
Nya linor, soft links. Pris: kom med ett bud som känns
rimligt. E-posta Timmy Elmsäter:
elmsater@hotmail.com
(29 april) Vi säljer vår stuga i Gryttjom. Det är stuga nr 2
när man kommer längs vägen mot parkeringen. Den är
på 9,25 kvm och lite arbete kvarstår som att spackla

K Ö P E S
(14 april) Komplett 190-rigg köpes. Gärna en Javelin
med en Sabre 2, eller liknande. Bör passa en person
182 cm, modell större. Kontakta Kalle Gustafsson, epost: kalle@snuggan.se

och måla (tapetsera) invändigt, koppla på elen samt att
måla fönster och dörr. I övrigt är stugan fullt isolerad
och elen är framdragen i väggarna. Pris 35.000:- eller
högsta bud. Ring för mer information. Moa: 0707-25 52
37. Elin: 0736-63 77 86.
(3 maj) Fyrat PD Sabre 210 till salu. Årsgång 1996, vita
med en rosafärgad mittcell. Den rosa färgen har fått för
mycket sol genom åren, vilket lett till försvagningar som
gjorde att mittcellen sprack vid dragtest. Övriga, vita,
celler är i bättre skick. Kalotterna behöver även nya linset. PD tar 490 USD (3.900:-) för att byta linor, inspektera samt byta toppskinnet på mittcellen. Slumpas bort.
Kom med bud. Kontakta Jonas Mellander, materialchef
i SF. E-post: materialchef@skydive.se
(4 maj) Under SFF:s sommarläger har SÖFK lagt sin
verksamhet på is för att istället vara med på lägret, det
gör att vårat flygplan SE-KOZ en 207:a Turbin finns tillgänglig att hyra mellan 2009-06-15 till 2009-06-25. Är
det någon klubb som är intresserad av detta hör av er
till mig för mer information om priser och prestanda.

(7 maj) Komplett utrustning säljes. Javelin TJN (1998,
marinblå/vit). Spectre 135 (1998, 350 hopp). Reserv: PD
126 (noll hopp). Cypres (1998, en säsong kvar). Smidig,
snygg Javelin rigg som passar dig på ca 170 lång och
för all typ av flygning. Öppnar så mjukt, så mjukt. Grejerna har gått 350 hopp och är i alltid packad inomhus.
Finns i Stockholm. Pris: ge ett bud! Katrin Vaks, telefon:
070-244 8587, e-post: luttanv@hotmail.com
(7 maj) Säljer Atom rigg med 170 Electra, Cypres plus
diverse utrustning och FS-overall. Passande till person
cirka 175 cm, 80 kg. Priset för riggen är 15.000:- det
övriga kan diskuteras. Mikael Söderhagen telefon:
0706-576857, e-post: skysmike@gmail.com
(2 juni) Rigg till salu: Atom Legend (-01), Electra 210 (02, cirka 140 hopp), Techno 190 reserv (-02, noll hopp),
Cypres 2 (2008-04). Allt i gott skick med få hopp, nybesiktigad, kan säljas med eller utan Cypres. Andreas
Mähler, e-post: andreasmahler1@yahoo.se

(17 april) Höjdvarnare köpes, helst Pro-track eller Viso.
David McCann, 0705-27 01 31, david@mccann.nu
(17 april) Har du en reserv i stl 140-180 kvadratfot? Då
köper jag den gärna. Jag har även små reserver i byte.
Lennart: lennart.vestbom@swipnet.se, 073-987 99 89.
(19 april) Hjälm Bonehead, Mamba eller Z1 Integral köpes. Maila, messa eller ring David McCann. Telefon:
070-5270131, e-post: david@mccann.nu
(4 maj) Laddaren till min Sony PC-105 har sprungit bort.
Om du hittar en sådan på nån klubb i Sverige eller om
du råkar ha en till övers, hör av dig till Cissi Cöster, telefon: 0730 47 24 98, e-post: cecilia.coster@gmail.com
(22 maj) Gammal tandemsele sökes. Skall inte användas för hoppning, gör inget om den är gammal och sliten. Kontakta Eric, e-post: drmagoo.lowpull@gmail.com

(3 juni) Säljer en Javelin -93 med en PD190 inkl reserv,
passar 180-190 skulle jag tro. Bilder finns. Elof Wecksell, telefon: 0768-94 48 99, e-post: elof@wecksell.se

(24 maj) Är det någon som har en Spectre 120 till salu,
så hör av er till Erik Andreén, mobil: 031-776 30 94,
sms: 0702-27 89 20, e-post: e.andreen@gmail.com

(4 juni) Nybörjarutrustning till salu. En atomrigg från -94
med en Mayday reserv. Till detta en huvudkalott Merit
170 kvadratfot. Ingen Cypres. Allt blev värderat i höstas
till 10.000:- men ge mig ett skambud! Grejerna finns i
Stockholm. Kontakta Anette Andersson, e-post: tette_gadd@hotmail.com, telefon: 0739-83 72 81.

(2 juni) Söker efter en huvudkallot på 170 kvadratfot
med tillhörande utrustning. Skall passa 175 cm lång
och 70 kg. Kontakta Yvonne, telefon: 0737-39 39 09

(8 juni) Komplett utrustning säljes. Huvudkalott: Pilot
210 sqft ca 310 hopp (2004-12). Rigg: Icon, sydd för
hoppare 183 cm och 88 kg (2004-11). Reserv: Smart
170 sqft (1 hopp 2004-12). Räddningsutlösare: Cypres
2 (2005-01). Behöver besiktas och packas om. Huvudkalott, reserv och rigg är tillverkade av Aerodyne. Kontakta Roiene, e-post: nyfk@rebban.se

2 juni) Vill köpa en 170 skärm med tillhörande rigg som
ska passa mig på 194 cm. Kontakta Andreas Mähler, epost: andreasmahler1@yahoo.se
(3 juni) Söker endast rigg som passar en lång, 190 cm,
med container för 135 kvadratfots Stiletto. Elof Wecksell, telefon: 0768-94 48 99, e-post: elof@wecksell.se
(8 juni) Två stycken huvudskärmar för elever. Kontakta
Sara Hall Ericson, e-post: sara@picturehall.se

Anders Q

GFK firade 50 med mingelkalas

Flera av de som var
med vid GFK:s start
1959 är nu hedersmedlemmar. Från vänster: Anders Wimmerstedt, Bosse Hallgren,
Nisse Granbom, Sonny
West, Göte Niklasson
och Bo Lövgren.

Uffe ”Puff” Hjalmarsson
från Stockholmsklubben
höll ett uppskattat tal,
där den genomgående
tråden var exempel på
tröjor han kommit över
från evenemang arrangerade i västsvensk regi, till
exempel det allra första
Hercules-Boogiet.
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D

en 29 maj 1959 grundades Göteborgs fallskärmsklubb av några
tappra själar, däribland Uno Boström
(avliden), Nisse Granbom och Rickard
Henrysson. 50 år senare, den 23 maj i år
firades detta på Dalagärde vandrarhem
utanför Göteborg. Bosse Hallgren och
Sonny West var också bland de första

medlemmarna och det var gott att de var
”still going strong” på partyt.
Första hoppet gjordes på Tånga Hed
(Vårgårda) och totalt gjordes tolv hopp
det första året. Uno var sedan med och
bildade Trestadsklubben som i sin tur vid
flytten till Vårgårda bildade fallskärmsklubben Cirrus. I och med samgåendet av

Den äldsta T-shirten
prydde dock Sylvia
Lindgren, en av de
som inspirerades av
hoppningen i Kalifornien i början av 70talet och tog med
sig kunskap om RW
(formationshoppning) hem.

FK Cirrus och GFK i FKCG 2005 och
flytten av all verksamhet till Vårgårda är
vi nu tillbaka under samma ”skärm” igen.
Över 125 medlemmar och andra
hangarounds dök upp, längst åkte nog
Lars Andersson från Kiruna. Men även
påhälsningen från SF genom Marc Hess
och Ulf Hjalmarsson samt FK Aros med
Ulf Anderzon och Sonny ”Gubblarsson”
Larsson uppskattades ordentligt. Roligast
var det att se att man inte hade förändrats så mycket under de 20-30 år sedan
de flesta sågs senast. Alla gamla takter
satt fortfarande i även om det nu fanns
fler rynkor och aningen större lovehandles på många.
Tony Månsson, Annica Wallberg,
Fredrik Holmberg samt Stefan ”Schwede” Andersson – hade tagit tag i det hela
och ordnat ett ordentligt mingelkalas.
Fredriks sammanställning av bildmaterial
(med bidrag från bland andra Peter
Carlsson, Anders Helgesson och Hasse
Ingmansson) uppskattades mycket då det
visade händelser från tidigt 60- och 70tal till i dag. Hasse var nog en av Sveriges
allra första frifallsfotografer och filmare
och det var spännande att se dessa gamla
Super8-filmer på duken.
Kvällen och natten avslutades som sig
bör i poolen och bubbelpoolen tidigt på
söndagsmorgonen.
Stefan ”Schwede” Andersson
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KONTAKTA

SFF!

Styrelsen
Ordförande: Bo Olsson, e-post: ordforande@sff.se

har något annat ärende som rör den egna klubben

Vice ordförande: Ann Ljusberg, e-post: ann@sff.se

vänd dig till din klubbs fadder i styrelsen.

Ledamot: Fredrik von Schmalensée, e-post:
schmalensee@sff.se

Stefan Nilsson, kassor@sff.se

Ledamot: Mårten Nordlander, e-post:
marten@sff.se

•

Skånes Fallskärmsklubb (SF)

•

Fallskärmsklubben Upp & hoppa (FKUoH)

Suppleant: Håkan Dahlquist, e-post: hakan@sff.se

Mårten Nordlander, marten@sff.se

Adjungerad ledamot med ansvar för miljöfrågor:
Annika Burström, e-post: annika@sff.se

Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor
Telefon: 08-660 73 81
E-post: ri@sff.se
www.sff.se
På hemsidan hittar du bland annat information om
SFF, nyheter och styrelseprotokoll samta fakta om
bestämmelser och material.
Beställ material på SFF:s kansli
• PR-film, inspelad 2006,
för att ha i marknadsföringssyfte.
• Drogteststickor.
• Skade- och tillbudsformulär.
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Har du synpunkter, frågor, saknar information eller

Kassör: Stefan Nilsson, e-post: kassor@sff.se

Suppleant: vakant

Kansliet
Besöksadress: Sjöhagsvägen 2
Postadress: 721 32 Västerås
Telefon: 021-41 41 10
Fax: 021-41 541 19
E-post: info@sff.se

Klubbens fadder i styrelsen

Vill du veta mer om:
Skatter och avtal: Kontakta förre ordföranden
Lina Gardlow, lina@sff.se

•

Stockholms Fallskärmsklubb (SF)

•

Örebro Fallskärmsklubb ÖFK

Bo Olsson, ordforande@sff.se
•

Gotlands Fallskärmsklubb (GOF)

•

Nyköpings Fallskärmsklubb (NYFK)

Ekonomi: Stefan Nilsson, kassor@sff.se

•

Västergötlands Fallskärmsklubb (VFK)

Försvarsfrågor, jämställdhet:
Ann Ljusberg, ann@sff.se

Ann Ljusberg, ann@sff.se

Ledarskapsfrågor: Ann Ljusberg, ann@sff.se
PR & information: Fredrik von Schmalensee,
schmalensee@sff.se
Förbundsjurist, allmänrättsliga frågor,
avtal, försäkringar, tävling: Håkan Dahlquist,
hakan@sff.se
Tävling, försvars- och luftrumsfrågor:
Mårten Nordlander, marten@sff.se

•

Östersunds Fallskärmsklubb (ÖSFK)

•

Fallskärmsklubben Dala (FKD)

•

Linköpings Fallskärmsklubb (LFK)

Fredrik von Schmalensée, schmalensee@sff.se
•

Umeå Fallskärmsklubb (UFK)

•

Sundsvalls Fallskärmsklubb (SUFK)

•

Söderhamns Fallskärmsklubb (SÖFK)

Bo Olsson, ordforande@sff.se

Materialkommittén: Mårten Jansson,
marten@martenjansson.com

•

Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg (FKCG)

•

Fallskärmsklubben Aros (FKA)

Utbildnings- och säkerhetskommittén:
Petter Alfsson-Thoor, ri@sff.se

•

Arvika Fallskärmsklubb (AFSK)

Tävlingskommittén:
Håkan Dahlquist, hakan@sff.se
Flygsportförbundets luftrumsgrupp:
Mårten Nordlander, marten@sff.se

Håkan Dahlquist, hakan@sff.se
•

Halmstads Fallskärmsklubb (HFSK)

•

Smålands Fallskärmsklubb (FHS)

•

Fallskärmsklubben Syd (FKS)
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Himmelsdyk
Box 110
SE-438 23 Landvetter
Suède

Hos Sundsvalls fallskärmsklubb, över Bänkås flygfält på det vackra Alnö.
Foto: Ola Hansson

