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Nummer ett när hoppsäsongen är på väg att lida mot
sitt slut? Många har undrat varför det inte dykt upp
någon Svensk fallskärmssport i brevlådan på länge. Så
här ligger det till:
Anders på Himmelsdyk, som sköter produktionen
och layouten av Svensk fallskärmssport, har varit krasslig under en period med sjukskrivning som följd och
efter det har det varit trögarbetat att få alla moment på
plats igen. Som lök på laxen råkade Himmelsdyk ut
för ett hårddiskhaveri under sommaren vilket tog tid
att reda ut. Men nu är allt på banan igen, batterier ser
laddade ut och hårddiskarna är felfria.
Med anledning av detta kommer du säkerligen att
uppleva att delar av detta nummer inte direkt är purfärska. Trots att numret kommer först nu är inte sommarens alla viktiga händelser som SFS normalt bevakar med. En hel del reportage med fina bilder väntar
på publicering. Vi kommer att göra vårt bästa för att
delge er allt detta under hösten. Planen är att göra nästa nummer till ett fullspäckat dubbelnummer med allt
som hänt under sommaren. Frifallsfotograferna blir
allt fler och vi vet att många tagit fina bilder. Varför
inte skicka in dina bästa bilder till oss i redaktionen så
att fler får njuta av dem? Kontaktuppgifter hittar du
nedan. Kom gärna med önskemål också vad just du
vill läsa om i hela fallskärmssveriges medlemsmagasin.
I det här numret börjar en ny serie om hur du lär
dig friflyga och första delen av den handlar om rygg-

flygning. Peter Nilsson ligger bakom kunskaperna som
utdelas. Vintertid håller han till i den tyska vindtunneln i Bottrop. Han tilldelades i början av året även ett
fint pris.
Ytterligare en serie finns i detta nummer, och den
med sin andra del kring de myter som finns runt vår
utrustning. Är det en myt att reserven på en Wingsrigg är tungdragen eller ligger det någon sanning bakom? Vår expertpanel är inte helt enig.
För första gången någonsin har också ett svenskt
mästerskap i swooping arrangerats. Sundsvalls fallskärmsklubb genomförde en otroligt välorganiserad
tävling i början av juni. Vädret ställde till det en aning
men en av disciplinerna kunde trots allt genomföras
och det hela blev en stor framgång, inte minst medialt.
Förresten – den person vi i detta nummer var lite
extra nyfikna på deltog i swoop-SM trots att han började hoppa för bara två år sedan.
Vi ser fram emot en SFS-fylld höst och hoppas att
du vill bidra!

Svensk Fallskärmssport, ISSN 0280-11-X,
är Svenska fallskärmsförbundets tidning
och distribueras med fem nummer per år
till alla medlemmar i SFF.
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Lösryckt. Händelser, notiser,
annat av vikt eller icke.
SFF info – Ordföranden Bo Olsson.
Riksstämman 2010. Alla
kontaktvägar till SFF.
Hoppstatistiken 2009. Hyfsat
antal hopp trots flygplansstrul.
Erik Hamrin ny i
fallskärmsförbundets styrelse.
På boogietur till Spanien

Riksinstruktör Petter AlfssonThoor: 208 på kurs.
Incidentrapporter
– ett recept för misstag.
SM i swooping.

Filmfestivalen 2010.

Myter om fallskärmsutrustning,
del två – Wings.
Ny klubb
– Fallskärm Gefle CReW Club.
Friflygarskolan, del 1: ryggflygning.

Friflygarsatsningar i
svenskt-norskt samarbete.
Fönster mot hoppsverige.

Gästskribenten:
I tankarna på en anhörig.
Sveriges mest
generösa klubb –Småland.
Nära ögat för Anna Maticic

Försvarsinfo.

Nyfiken på Käppi.

Klubbsvepet
– Halmstads fallskärmsklubb.
Pryltorget.

Bakfotot.

Omslaget:
David Bengtsson blir passerad under
sin Velocity av vingoverallhopparna Ludvig
Åkesson och Martin Libelt.
Foto: Johannes Klefbohm
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4-5 sep: SM i 10-manna speed, FK Aros.

4-5 september. Kalottkurs i Nyköping. www.nyfk.se
10-12 september: AN28 samt Twin Otter i Gryttjom,
lyfter närmare 70 pers i timmen. Vanliga hoppriser.
Mer info: www.skydive.se
10-12 september: Introduktionskurs i groundlaunching
i jämtländska Klövsjö. För info och anmälan,
kontakta Joey Jones på e-post: genfx@gate.net
17-19 september: AN28 samt Twin Otter i Gryttjom,
lyfter närmare 70 pers i timmen. Vanliga hoppriser.
Mer info: www.skydive.se
18-19 september: 20-mannahelg i Gryttjom.
Intresseanmälan skall sändas till Mark Wemhöner
på mark@glassbil.net
17-19 september: Introduktionskurs i groundlaunching
i jämtländska Klövsjö. För info och anmälan,
kontakta Joey Jones på e-post: genfx@gate.net
24-26 september: Introduktionskurs i groundlaunching
i jämtländska Klövsjö. För info och anmälan,
kontakta Joey Jones på e-post: genfx@gate.net

Världsrekord i FS4

Framgång för Sverige i VM

FS4-laget Spaceland Force XP bestående av
amerikanarna Gary Beyer, Christopher Ian
Bobo, Eric Boyd och Shannon Pilcher satte
nytt världsrekord under US nationals i oktober förra året. Hela 45 poäng gjorde de och
slog därmed det gamla rekordet på 44 poäng
som ryssarna hade. Även om de satte ett
nytt världsrekord kom de ”bara” tvåa i tävlingen som vanns av Arizona Airspeed.

I början av augusti avgjordes VM i FS och friflygning i den
ryska staden Menzelinsk. Sverige var representerat av
tre lag. De var friflygarlaget Zero och FS-fyrmannalaget
Bardagi, båda från Stockholms fallskärmsklubb, samt
damlaget Jumpers från FK Aros som också tävlade i FS4.
Zero har tävlat på hög nivå i många år nu och slutade
på en niondeplats. Laget lyckades förbättra sitt svenska
rekord från 9 till 10 poäng. Även Bardagi, en sammanslagning av två hårdsatsande lag från 2009 (Evolution
och Top Gun), lyckades med bedriften att sätta ett nytt
svenskt rekord. Nya rekordet ligger på hela 35 poäng,
vilket med råge toppar Evolutions svenska rekord från
förra året på 29 poäng. Bardagi slutade totalt på 13
plats och Jumpers blev världens sjunde bästa damlag.
En utförligare artikel om tävlingen kommer i nästa
nummer. Resultat finns på: www.ipc-wcresults.org.uk

Rekord igen, åtta gånger!
Världsrekordet i FS4 från US nationals förra
året blev inte ens ett år gammalt. Redan denna sommar var det upplagt för slakt på grund
av den extremt snabba lottningen för runda
tre på VM i Ryssland.
På den rundan presterade hela åtta lag
snabbare än det färska rekordet från USA.
Allra snabbast var Frankrike och Ryssland,
som båda klämde till med 56 poäng, tätt följt
av Belgien på 55. Svenska landslaget Bardagi
passade lägligt på att radera förra svenska
rekordet, 29, med sina 35 poäng på samma
runda tre – fantastiska en poäng per sekund
alltså!
Svårslagna 56 är alltså nytt världsrekord i
FS4. Det innebär i genomsnitt 0,63 sekunder
mellan varje poäng...

20-mannahoppning i Gryttjom 18-19 september
Mark Wemhöner arrangerade i somras organiserad 14-mannahoppning hos fallskärmsklubben
Aros i Västerås, uppskattat och mycket lyckat. Nu följer Mark upp med en 20-mannahelg den 1819 september på Gryttjom hos Stockholms Fallskärmsklubb.
Målsättning är att göra medel till svåra 20-manna formationer i en öppen och lärande miljö. Svårighetsgraden på formationerna kommer att anpassas för gruppen. Anmälningsavgiften är 250 kr,
kostnad för hopp och eventuell Gryttjomavgift tillkommer. Det kan fortfarande finnas några slotter
kvar; skynda att maila Mark Wemhöner på mark@glassbil.net

Midsommarboogiet i Skåne blev åter en succé
Skydive Skåne arrangerade tillsammans med FK Cirrus Göteborg och Stockholms fallskärmsklubb
efter ett par års uppehåll åter midsommarboogie på Everöd. 300 hoppare var anmälda och vissa
stannade hela veckan medan andra dök upp och stannade några dagar. Organiserad hoppning i
både FS och friflygning stod Mark Wemhöner (FK Aros) och Malin Sjödin (FKCG) för. Flera elever
blev klara under veckan, det hoppades från luftballong och festades. Ett längre reportage med
många bilder kommer i nästa nummer av SFS.

Svenska cupen avgjord
Första deltävlingen av Svenska Cupen 2010 arrangerades av Fallskärmsklubben Aros i Västerås på Johannisbergs flygfält, 5-6 juni.
I FS4 öppna klassen var det länge mycket jämnt om
tätplatsen mellan lagen Bardagi (SF) och Blue Spirits
(mix). Det var först i och med tionde och sista rundan
som Bardagi kunde säkra guldet med ett slutresultat på
155 poäng före Blue Spirits (mix) som landade totalt
150 poäng och därmed ett välförtjänt silver. Team Jumpers (FKA) tog bronset med sina 93 poäng.
Två lag ställde upp i FS4 intermediateklassen, Aquila
och Corax, båda från hemmaklubben FKA. Efter de sex
rundorna stog Aquila som klara segrare med sina 58
poäng (snitt 9,7) före Corax 25 poäng (snitt 4,2). I intermediateklassen har hoppen lite enklare sammansättning
för att stimulera till tävlingsrutin.
Den andra deltävlingen av Svenska cupen ställdes in
på grund av för få anmälda lag.

Två stora flygplan i Gryttjom!
Två helger i september har SF lyckats boka den tyska
AN28 som var där i våras under en reklaminspelning.
Kärran kommer att vara i Gryttjom från fredag eftermiddag till söndag kväll båda helgerna, där den flyger parallellt med stockholmsklubbens Twin Otter.
Så ni som vill hoppa ordentligt ett par helger till gör
klokt i att boka in 10-12 september och 17-19 september och ta er till Gryttjom. Där flyger två stora turbinkärror som vardera lyfter närmare 70 pers i timmen.
Alla är välkomna! Vanliga hoppriser gäller! För mer
info se Stockholms FK:s hemsida www.skydive.se

Framåtanda i Estländsk klubb

Anna Oscarson

Klubben Sõjaväe Langevarjuklubi, SLK, i Estland har det
senaste åren visat på en makalös utveckling. Tidigare
har klubben betraktats som ”kusinen från landet” av Skydive Estonia. Nu är det kanske dags att ändra uppfattning. Under 2009 hade klubben inte mindre än 400 elever och gjorde 6 000 hopp. De flyger vid sitt nystartade
hoppcenter i Nurmsi med en AN2:a, ibland en Cessna
Caravan eller Partenavia P-68. Tolv nya elevutrustningar
har inhandlats från Tyskland. Lennart Vestbom har fått
frågan om att köpa tillbaka de gamla utrustningar han
sålde dit för flera år sedan: ”Vi skojade om det för några
år sedan och den dagen har nu kommit”, säger han.
Klubben hade flera hoppare som deltog på Basic
camp i Gryttjom förra året och ännu fler på årets läger.
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SFF på flygets hundraårsfirande

Malin Sjödin uttagen till världsrekordförsök

Flyget i Sverige fyller 100 år i år och det firades med flygdagar på Gärdet i Stockholm 21-22 augusti. Kungliga svenska
aeroklubben (KSAK) låg tillsammans med försvarsmakten och
tekniska museet bakom arrangemanget. Mikael Carlson flög
tekniska museets nyrestaurerade Blériot som är den flygplanstyp Carl Cederström flög vid första flygningen för 100 år
sedan. Flygförbunden hade uppvisningar av olika slag. Svenska fallskärmsförbundet delade tält med Flygsportförbundet
och visade upp hoppning med vingoverall och swooping.
”Vädret var si sådär på lördagen och vi trodde först att vi
skulle få ställa in men det blev en lucka mitt på dagen”, säger
Mikael Söderberg, FK Aros som var en av hopparna som flög
vingoverall.
På utställningsområdet delades flyers ut om fallskärmshoppning och det packades fallskärm som nyfikna besökare
fick komma och känna på. Under lördagen kom cirka 2 000
besökare och på söndagen runt 1 500.

Med bara tre år i sporten och 400 hopp i bagaget har Malin Sjödin, FKCG, blivit uttagen till
kvinnliga världsrekordförsöken i head down som ska äga rum i Eloy, Arizona, i november.
Nuvarande rekordet är en 20-manna och under ett skillscamp 2-3 april deltog fyra svenskar.
Förutom Malin Sjödin var det
Nina Forsberg, Cornelia
Franzén och Jenny Norin.
Coachade gjorde Amy Chmelecki, Sara Curtis och Melanie Curtis.
De började med sju- och
åttamannor. Därefter plockades 18 tjejer ut till att köra
två 18-mannor. Malin var en
av dem: ”Innan lägret var
den största formation jag
gjort en femmanna så det
kändes verkligen spännande”, säger Malin Sjödin.
Andra dagen ägnades till
stor del åt att försöka sätta
en 20-mannaformation. Den
sista 20-mannan blev en
jackpot trodde de, men det
visade sig tyvärr att bara 19
var inne. Det var Malins
400:e hopp.
”Jag upplevde att man
drog stor fördel av att hoppa
tillsammans med så många
erfarna. Man hade en stabil
bas att docka på och goda
luftreferenser. På något sätt
så höjer man per automatik
sin egen flygnivå.”
I november bär det iväg
till Eloy igen för att sätta ett
nytt världsrekord. De kommer att börja med 25 men
Under försöket att sätta en kvinnlig headdownformation på tjugo.
det kan bli allt uppemot 40manna.
”Till november när världsrekordet skall bli av tror jag med största sannolikhet att vi är flera
svenskor som är redo att köra större. Det ska bli fantastiskt roligt!”

Annika Burström fick stipendium
Flygsportförbundet delar varje år ut ett stipendium till någon
kvinnlig flygsportare till minne av Bertil Florman. I år fick Annika Burström stipendiet. Hon har nyligen börjat satsa ordentligt på swooping och har som mål att vinna SM och ta en
pallplats på någon europacup-tävling så småningom.
”Stipendiet räcker till cirka 130 träningshopp så det är ett
bra tillskott till årets träningsbudget”, säger hon på hemsidan
www.flygsport.se.

Anna på kansliet
Anna Nordkvist, hoppare från
Fallskärmsklubben Aros, heter
tjejen har jobbat deltid hela
sommaren på SFF:s kansli. Anledningen till det är att Petter
Alfsson-Thoor, den vanliga rösten där, har pappaledigt till mitten av september. Under septenber kommer dock kansliet
bara att vara sporadiskt bemannat, medlemsfrågor och epost sköts på distans av Anna.

Anna Nordkvist, kanslist på SFF.

SM i 10-manna speedformation
Fallskärmsklubben Aros välkomnar till årets Svenska mästerskap i tiomanna speedformation som går av stapeln den 4-5
september. Inbjudan och information om anmälan finns på
www.fkaros.se

Nytt skandinaviskt storformationsrekord på gång
Nästa höst, 17-22 oktober, planeras det att sätta ett nytt skandinaviskt storformationsrekord.
”Eftersom det verkar svårt att få loss Hercules-planen är vi hänvisade utomlands”, säger
Sven Mörtberg som är ledare för de svenska deltagarna.
Rekordförsöken kommer därför att göras i Perris Valley, USA. Någonstans mellan 150 och
180 hoppare hoppas organisatörerna få ihop. Senaste gången man hoppade för skandinaviskt
rekord var i Finland 1997, där man gjorde en lyckad och komplett 100-manna. Det svenska
formationsrekordet är på 107, från året därpå,1998.

Till minne av en saknad hoppkompis

Andreas Henriksson

Den 16 juni 2005 gjorde Anneli Dalström en låg sväng med främre bärremmarna inför landning i Gryttjom. Den låga svängen resulterade att hon slog i marken mycket hårt och fick frakturer på
ben, käke och huvud. Skadorna var så allvarliga att hon avled på
sjukhuset i Uppsala morgonen därpå.
Det har hunnit gå fem år sedan olyckan och James Cumberland höll en minnesstund på femårsdagen i Gryttjom till Annelis
minne. Efter olyckan startades en minnesfond med syftet att öka
säkerheten kring fallskärmsflygning. Mycket har hänt sedan dess.
Bland annat har boken Flyga fallskärm tagits fram och ett antal
kalottinstruktörer har utbildats av Ian Bobo från PD Factory team
för att kunna hålla Pilotkurserna.
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Några ord från…

Lågt deltag
Få klubbar fanns representerade på årets
riksstämma som hölls på Quality hotel,
Arlandastad, den 20 mars. Mötet klarades av snabbt men blottade meningsskiljaktigheter kring hur förbundets tävlings-

D

en 20 mars i våras genomfördes
Svenska fallskärmsförbundets riksstämma . Tre nya personer valdes in i
styrelsen för detta verksamhetsåret. Annika Burström som tidigare var adjungerad till styrelsen i miljöfrågor blev ordinarie ledamot. Erik Hamrin valdes in
som ordinarie ledamot.
Den tredje personen blev undertecknad som valdes till ordförande även för
detta året. I övrigt ingår de tidigare valda personerna.
Även i valberedningen blev det tre
nya namn, nämligen, Peter Törnestam,
Lennart Westbom samt Annika Burström.
Jag tyckte att det var för få deltagare
med på riksstämman. Sju klubbar var
närvarande och det borde var minst femton. Jag förutsätter att riksstämman
2011 blir mer välbesökt, inte minst för
att riksstämman är Svenska fallskärmsförbundets viktigaste möte för bland annat vår styrelse.
Apropå en annan erfarenhet som
gjordes, klubbarna var dåliga på att betala in sin avgift till FSF. Efter de ändringar som beslöts i stadgarna på riksstämman, framgår det nu tydligare vad som
gäller.

H

ar ni kollat på SFF:s hemsida? Där
finns förbundets miljöpolicy och
där står bland annat att det löpande arbete, de utbildningar, tävlingar och arrangemang som genomförs i vår regi, ska
så långt det är möjligt bedrivas med
minsta möjliga miljöpåverkan. Det är
viktigt att SFF är med på den banan.
Det gäller givetvis också alla klubbar
som är anslutna till Svenska fallskärmsförbundet och därmed till Flygsportförbundet, FSF.
Annika Burström är SFF:s miljösamordnare, och som sådan ingår hon även i
Flygsportförbundets miljögrupp, ett
mycket betydelsefullt arbete för svensk
fallskärmshoppning.

S

om jag tidigare har skrivit om på ordförandelistan hoppas jag att fler har
börjat prenumerera på ”Nyheter och id-

rottsinfo” från Riksidrottsförbundet, RF.
Där finns ofta information om saker på
gång som är angelägna för oss som idrottsorganisation.

N

är det gäller vårt engagemang i
Försvarsmakten kan jag bara informera att de inte har planerat att förlägga
någon utbildning i SFF:s regi under
2010. Styrelsen har per brev ansökt om
att få träffa chefen för K3, men ännu har
vi inte hört något.(1)
Petter Alfsson-Thoor, Alf IngessonThoor och undertecknad har haft ett
möte med Transportstyrelsen (där den tidigare myndigheten Luftfartsverket ingår). Mötet avsåg att vara startskottet på
det delegeringsuppdrag som SFF har, en
delegering som gäller tillsyn av verksamhet för sporthoppning med fallskärm
från luftfartyg i Sverige.

O

ch till sist vill jag passa på att tacka
Anna Nordkvist för att hon hoppat
in och arbetar på vårt kansli under den
tid som Petter är pappaledig.

F

örresten, ett PS får jag plats med
också: När man är på kurs, konferenser och liknande som SFF har arrangerat eller bjudit in till, gäller vett och
etikett. Man skall man komma ihåg att
man då är representant för SFF. Ett dåligt uppträdande kan orsaka stor skada
för förbundet. D.S

Bo Olsson
ordförande i
Svenska Fallskärmsförbundet

Text

Anna Oscarson

Foto

Anders Nyqvist

L

iksom tidigare år var uppslutningen bristfällig. Endast fem av landets 19 klubbar fanns representerade, sju om man räknar dem som skickat fullmakter.
Mötet avhandlades snabbt. Verksamhetsberättelsen för
2009, balans- och resultaträkningen, årsredovisningen
samt revisionsberättelsen gicks igenom.
”Svenska fallskärmsförbundets ekonomiska resultatet för 2009 var hyfsat”, sade Bo Olsson.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet men FK Dala reserverade sig mot detta. Men eftersom reservationen
lämnades in skriftligt först tre veckor efter mötet så
räknades den inte.
Pengar har utbetalats

Tävlingsfonden är en fond som är till för tävlingssatsning. Sedan några år tillbaka har det bestämts att en
krona per hopp som görs i Sverige ska gå till tävlingsfonden. När dessa pengar vuxit till 500 000 kronor
skulle den årliga avkastningen betalas ut till aktiva tävlande utanför ordinarie budget. Och i år har pengar
för första gången betalats ut från tävlingsfonden. (Se
faktaruta.)
FK Dala hade också lämnat in en motion gällande
stadgeändring av tävlingsfonden. Klubben ansåg att
det årliga kapitaltillskottet inte ska delas ut för att fonden ska bli starkare på sikt. Enbart den årliga avkastningen ska utbetalas anser FK Dala. Efter omröstning
som slutade tre mot två avslogs motionen.
Olika åsikter

Hur SFF:s tävlingssatsning ska se ut är det många som
har åsikter om. Vid World Games som avgjordes i Taiwan förra året blev detta tydligt.
Utdelas från
tävlingsfonden i år
Nedan listas de som fått pengar från tävlingsfonden i år. Pengarna ska gå till träningshopp i Sverige
eller till tunneltimmar. Stipendiet utbetalas mot kvitton på utförda hopp eller tunneltid. För CReW
Clubs del ska pengarna gå till att subventionera
svenska deltagares kostnader vid kommande lägertävling.

(1) Svar

har nu
kommit till
SFF, en träff
skall ske under hösten.

Svenska Fallskärmsförbundet • Sjöhagsvägen 2 • 721 32 Västerås
Telefon mobil: 0708-21 96 37 • E-post: ordforande@sff.se
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satsning ska gå till.

Bardagi (FS4-lag)

30 000 kronor

Zero (friflygar-lag)

20 000 kronor

Team Jumpers (FS4-lag)

10 000 kronor

Infinity (friflygar-lag)

10 000 kronor

CReW Club (CF-sällskap)

7 000 kronor

Stefan Burström (swooping)

6 000 kronor
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gande på riksstämman 2010

Annika Burström är ordinarie
ledamot i SFF:s styrelse och
dessutom miljösamordnare.

Kalottformationslaget Romme Rotation
var inbjudet att delta i grenen CF2 sekvens. Delar av tävlingskommittén ansåg
att de inte skulle få åka med anledning av
att laget inte var aktivt satsande längre
och att det saknades pengar. De åkte
ändå med sponsorhjälp av CReW Club
och gjorde en fin insats.
Förändringar i styrelsen

Styrelsens sammansättning har också förändrats en del. Bo Olsson fortsätter som
ordförande. Till vice ordförande utsågs
Fredrik von Schmalensée, Annika Burström blev ordinarie ledamot, Håkan

KONTAKTA

SFF!

Dahlquist
fortsätter som
suppleant och
Stefan Nilsson som kassör. Erik Hamrin,
som du kan läsa mer om på sidan nio,
valdes in som ledamot. Ann Ljusberg och
Mårten Nordlander avgår. En suppleantpost är fortfarande vakant. I valberedningen ingår John Cargill, Lennart Vestbom och Peter Törnestam.
Bo Olsson är SFF:s ordinarie representant i Flygsportförbundet och Håkan
Dahlquist är suppleant.
Årsavgiften för medlemsskap i SFF
2011 fastställdes till 2 100 kronor. ■

Delar av SFF:s styrelse:
Stefan Nilsson (kassör),
Bo Olsson (ordförande)
och Håkan Dahlqvist
(suppleant).

”Dan – varför ville inte FK Dala ge styrelsen ansvarsfrihet?”
Dan Ondrejka svarar: ”För det första sköts
inte tävlingsfonden på rätt sätt. Det står
skrivet i stadgarna att fondens medel ska
finnas på ett separat bankkonto men så
är inte fallet. Pengarna har använts i den
löpande verksamheten. För det andra är
vi kritiska till att Romme Rotation inte skulle skickas till World Games i Taiwan. BeDan O
slutet finns inte skrivet i något protokoll,
vare sig från något styrelsemöte eller möte i tävlingskommittén.”

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

Vice ordförande: Fredrik von Schmalensée, e-post:
schmalensee@sff.se
Ledamot: Annika Burström, e-post: annika@sff.se
Ledamot: Erik Hamrin, e-post:
erik.hamrin@gmail.com
Suppleant: Håkan Dahlquist, e-post: hakan@sff.se
Suppleant: vakant

Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor
Telefon: 021-41 41 10
E-post: ri@sff.se
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Skatter och avtal: Kontakta förre
ordföranden Lina Gardlow, lina@sff.se
Ekonomi: Stefan Nilsson, kassor@sff.se

Beställ material på SFF:s kansli
• PR-film, inspelad 2006,
för att ha i marknadsföringssyfte.
• Drogteststickor.
• Skade- och tillbudsformulär.
Styrelsen
Ordförande: Bo Olsson, e-post: ordforande@sff.se
Kassör: Stefan Nilsson, e-post: kassor@sff.se

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

Vill du veta mer om:

Valberedningen:
Peter Törnestam, e-post: swetorna@gmail.com
Lennart Vestbom. e-post: lennart@fgcc.nu

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 och luftrumsfrågor:
Mårten Nordlander, marten@sff.se
Materialkommittén: Mårten Jansson,
marten@martenjansson.com
Utbildnings- och säkerhetskommittén:
Petter Alfsson-Thoor, ri@sff.se
Tävlingskommittén:
Håkan Dahlquist, hakan@sff.se
Luftrumsfrågor:
Mårten Nordlander, marten@sff.se
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Hoppstatistik 2009
– hyfsat antal hopp trots flygplansstrul
mot 30 000 hopp varje år, men förra året
blev det bara ungefär hälften av det. Även
Skåneklubben hade flygplansproblem och
gjorde betydligt färre hopp än de brukar.
Några klubbar har hoppat mer än de
brukar som exempelvis FK Dala, Syd och
Halmstad.
För första gången är antalet konventionella elevhopp lika många som AFFelevhoppen. En utveckling som gör att
det totala antalet elevhopp minskar eftersom en AFF-elev gör betydligt färre elevhopp än en konventionell elev.
”Fram till 2006 minskade elevantalet
men därefter har det legat relativt stadigt
på ungefär samma nivå varje år”, säger
Petter Alfsson Thoor, riksinstruktör.
Färre tandemreservdrag

Statistiken från förra året visar inga större överraskningar. Antalet hopp, skador, reservdrag och
elever är ungefär på samma nivå som tidigare år.
Tillbudsrapporteringen börjat fungera allt bättre
men där finns en del oroväckande tendenser.
Text

Anna Oscarson

Grafer

Petter Alfsson-Thoor

8

F

örra året gjordes 73 004 hopp. Det är
visserligen 5 000 hopp färre än 2008
och nästan hälften så mycket som 2002.
Men då ska sägas att flera klubbar hade
stora problem med sina flygplan förra
året. Hoppviljan fanns där men inte förutsättningarna. Till exempel brukar
Stockholms fallskärmsklubb göra uppe-

När det gäller skadestatistiken så är siffrorna så små att en skada åt ena eller
andra hållet ger stort utslag. Det sker ungefär en skada på 2 000 hopp och görs ett
reservdrag på 1 350 hopp för hoppare
med A-D-licens. En klar förbättring i
den här statistiken är reservdragen hos
tandem. 2008 gjordes bara 289 tandemhopp per reservdrag men förra året var
siffran uppe i 946 hopp. Det diskuterades på förra CI-konferensen om Sveriges
tandemutrustningar började bli slitna.
Många reservdrag berodde på lintrassel.

Svensk Fallskärmssport nr 1, 2010

SFF INFO

Erik Hamrin
ny i fallskärmsförbundets styrelse

Kanske har fler linbyten gjorts som har
bättrat på statistiken?
”Det ser också bättre ut vad gäller skador på tandempassagerare”, säger Petter.
Vissa skador hade dock kunnat undvikas. Om en tandempassagerare har axel-

”

”

Kanske beror det på att vi har
krav på oss att alla hoppare
ska gå av på samma final –

eller vet vi inte att vi blåser

är Erik Hamrin blev tillfrågad av
valberedningen om han skulle kunna tänka sig en post i styrelsen hade han
aldrig tänkt tanken själv innan. Visserligen har han ett rätt så späckat schema
men ett sådant förtroendeuppdrag tyckte
han lät spännande. Han bad att få tänka
över saken och återkomma.
”Jag hade bestämt mig för att tacka ja
men skulle precis åka iväg till Egypten på
semester och det blev väldigt stressigt så
jag hann aldrig ringa tillbaka till John
Cargill”, berättar Erik.
Men när han återvände från semestern
var han invald i styrelsen visade det sig.
Den egna hoppkarriären inleddes alltså på Bänkås (Sundsvalls hoppfält) för
sju år sedan. Efter tre säsongers så kallad
skojhoppning utbildade sig Erik till
hoppmästare 2006. Året därpå gick han
kursledarkursen och flyttade i samma
veva till Stockholm. Då kom han i kontakt med FK Aros. År 2008 började han
hålla kurser i sin nya klubb och förra säsongen utbildade han sig till AFFinstruktör.
Nu delar han sin tid i luften mellan
AFF-hoppning med elever och fyrmanna
med laget Aquila.
Engagemanget i styrelsen hoppas han
ska ge honom bättre insikt i hur arbetet
med utbildningarna går till.

”Bra utbildningar gör att vi får hoppare som vill fortsätta med sporten”, konstaterar han.
Något han vill jobba för är att få elever att fortsätta efter A-certet. Sky camp
som anordnades av förbundet förra året
ser han som en sådan grej att arbeta vidare med.
”Mer sådant behövs för att skapa kontaktytor. Det ger en bättre gemenskap
över klubbgränserna.”
Så småningom hoppas Erik att själv
kunna bli förbundsutbildare och utbilda
hoppare till instruktörer. I dagsläget har
han inte hunnit sätta sig in i exakt hur
förbundet fungerar men det kommer det
att bli ändring på inom kort.
■
Erik Hamrin
Ålder: 30 år.
Började hoppa: I Sundsvalls
fallskärmsklubb 2003.
Bor: I Stockholm.
Medlem i: FK Aros och Sundsvalls fallskärmsklubb.
Antal hopp: 900 +
Fredrik Bergman

N

Yrke: Telecomingenjör.

ihop om det blåser mer?

problem kan de uppmanas att hålla in
händerna mot bröstet men det är inte
alla tandempassagerare som upplyser om
sådana problem.
Nära kollision

Tillbudsrapporteringen fungerar allt
bättre. Alltså de rapporterna som lämnas
in till förbundet om händelser som kunde ha gått illa men slutade utan skador.
Många av årets tillbudsrapporter handlar
om att hoppare upplever att frifallande
hoppare befunnit sig nära hoppare under
öppna fallskärmar.
”Kanske beror det på att vi har krav på
oss att alla hoppare ska gå av på samma
final – eller vet vi inte att vi blåser ihop
om det blåser mer?” frågar sig Petter.
Kollisioner mellan en hoppare i frifall
och en annan under skärm kan sluta riktigt illa och ämnet togs upp till diskussion på CI-konferensen. Förhoppningsvis jobbas det i klubbarna på att undvika
dessa situationer.
■
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TwinOtter och AN28, dubbla, grymma turbinkärror.
70 pers i timmen till 4 000 meter.
Två helger i september har vi bokat en AN28 som partner till nordens fetaste
Twin Otter. Så du som vill hoppa ordentligt ett par helger till gör smart i att boka
in 10-12 september och 17-19 september och tar dig till Gryttjom. Där flyger två
stora turbinkärror som vardera lyfter närmare 70 pers i timmen. Alla är välkomna!
Mer info och övrigt Gryttjomkalendarie på www.skydive.se.
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Johan Eliasson

På boogietur till Spanien
Spanienresenärerna
går igenom en lite
större formation.

I vintras besökte 20 svenska hoppare Sevilla i
södra Spanien. Det var tredje gången resan ordnades, och för organisationen stod ingen mindre
än Robert ”Robban” Alasuutari.
Text

Robert Alasuutari, Mia Spillman

Foto

Robert Alasuutari, Johan Eliasson

Startade med fem

D

Ett virrvarr av
hoppare över
det spanska
landskapet.

ter ligger mellan 4 600 och 4 800 meter,
och trots det överstiger tiden upp till
höjd sällan tretton minuter.

et hela tog sin början för tre år sedan,
när Robert ”Robban” Alasuutari,
hemmahörande i FKCG, var sugen på att
åka utomlands under vinterhalvåret för
att hoppa fallskärm. Han hade tidigare
besökt Arizona för att hoppa, men eftersom han inte gillade den långa restiden
kändes Spanien som ett bra alternativ.
Valet föll på Skydive Spain, som ligger
strax utanför Sevilla i södra Spanien. Anledningen till att valet föll på just det
hoppfältet var att standardhöjden för lif-

Robban skrev till diverse olika maillistor
för att se om det fanns något intresse hos
andra hoppare för att följa med ner till
Spanien. Intresset var inte särskilt stort
det första året. ”Vi blev hela fem personer”, säger Robban med glimten i ögat.
Trots det låga intresset blev det en rolig
resa för de fem individerna som åkte.
Och de hade tur med vädret, som bjöd
på både solsken och värme.
Året därpå gick Robban återigen ut
med en intresseanmälan på diverse olika
maillistor, och intresset för att åka utomlands och hoppa under vintern hade då
ökat rejält. Femton hoppare samt en

Fakta Skydive Spain
Plats: Sevilla i Spanien.
Flygplan: En till två turbinmatade
Dornier.
Robert Alasuutari

Uthoppshöjd: 4 600 meter på 13
minuter, högst i Europa.
Faciliteter: Bunkhouse, camping, el

10

för husbil, restaurang och bar.
Annan service: Coacher i FS och
friflygning, rigger, rullbrädor, vikter
för utlåning.
Priser: 25 € per hopp, men priset
sjunker om man köper flera på en

icke-hoppare reste då till Sevilla, och
hoppade järnet i den spanska värmen.
Sjutton tredje året

I vintras var det tredje året som Robban
lockade med sig hoppare ner till Spanien,
och intresset för att följa med hade ökat
ytterligare. Inte mindre än sjutton personer hängde på denna gången, och ”det
var ju alldeles lysande!”, som Robban uttrycker det.
Dessvärre lämnade vädret en del övrigt att önska, på det sättet att en del av
tiden regnade bort. Trots det stundtals
kymiga vädret snittade deltagarna ungefär tjugo hopp per person under en tidsperiod på tio dagar – vilket trots allt inte
är helt dåligt när man betänker att gruppen främst bestod av nykläckta hoppare.
”Jag organiserade och coachade en del
maghoppning. Vi började med att hoppa
i små grupper, för att sedan bygga ut så
att det blev större och större formationer” berättar Robban. Den största formationen som gjordes, och som faktiskt
satt, var en fjortonmanna.
Reser till vintern igen

Förutom Robban själv, har ytterligare två
personer varit med under alla de tre åren
som resan har arrangerats. De är Glenn
Brandt och Henrik von Brömsen. Glenn
var elev det första året som resan anordnades, och gjorde klart kursen i Spanien.
Idag har Glenn ganska exakt 100
hopp, och tre fjärdedelar av dem är gjorda i Sevilla.
”Det är ju kanon-kul att folk vill
hänga på flera gånger” avslutar Robban.
Han kommer med stor sannolikhet att
organisera en likadan resa till vintern
igen, och hoppas då att intresset för att
följa med ska ha ökat ännu mer. Kanske
något för dig?
■

Skydive
Spain
gång. Tio hopp för 23€ och 50
hopp för 21€ per hopp. Tränande
lag har lägre priser.

Sevilla
Malaga

Flygplats i närhet: Sevilla, Malaga.
Mer info: www.skydivespain.com

Svensk Fallskärmssport nr 1, 2010

Anders Q

SFF:s RI

208
på kurs
Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor

Steg 3 under CI:s ledning. Stort grattis till er som kom ett stort steg näråren i år var intensiv med kursplanering och genomförande av
mare att utbilda elever under utbildningsplanerna.
kurser. 208 hoppare genomförde BAS-, HM-, HL- och KLkurser. Ytterligare ett 20-tal har efter det utbildat sig till AFFoch tandeminstruktörer. Några har utbildat sig mer än andra. KursMaterielkunskap glöms ofta
proffsen Benji (SF), Tobbe (SFK), Sofie (NyFK) och Axel (Syd) har beJag vill här passa på att kommentera materielkunskapen en gång till: Jag
tat av tre kurser på en säsong. Bra jobbat minst sagt!
kan från min sida tycka att det är CI:s ansvar. För det är CI:s ansvar!
SFF-kurser är kurser som hela tiden utvecklas för att skapa instrukDen dåliga materielkunskapen kanske inte började när kandidaterna väl
törsutbildningar och nyutbildade instruktörer som är med i tiden och
startade sin utbildning utan långt tidigare – kanske långt innan nuvahar förståelse för varför vi gör som vi gör. Utbildningarna skulle dock
rande CI tillträdde i klubben. Det är RI:s uppgift att se till att det hela
inte existera utan våra SFF-KL förbundskursledare som lägger ner välsköts rätt av CI.
digt mycket tid på just kursLåt mig komma med ett påstående:
verksamheten. Jag kan inte nog
Fallskärmsklubbar skjuter konsekvent
tacka er som ställer upp och för
packning och materielkunskap framför
SFF framåt med riktigt bra
sig till den milda grad att den oftast
kurser.
”glöms” bort!
Att räkna ut spotten på marken
Till BAS-kursen kom hela
Och när skall då kunskapen förankras?
och sedan gå upp och se om det stämmer
108 frusna skydivers i snösPå fallskärmskursen, packexamineringen,
torm till Bosön. Alla frågvisa
BAS-kursen eller instruktörskursen?
kan vara ganska klurigt, men skoj
och fallskärmssvultna som bara
Då säger jag fallskärmskursen! Att ta
när det funkar.
ville snacka hoppning. Och
genvägar i grundläggande materielkunkursen blev mycket bra att
skap och packning är inte okej. Jag kan
döma av utvärderingarna. Tack
acceptera att klubbar väljer att låta eleveralla ni som kom och gjorde
na gå back-to-back utan att packa mellan
SFF BAS 2010 till en bra kurs (även ni som råkade ”sova” sönder rum
hoppen för att premiera hoppning när det väl är väder. Men att kun367). Nästa år får samma koncept med en stor kurs i början av året.
skapsblocket materiel skjuts upp – så att det ansöks om A-licenser utan
genomförd materielkunskap eller utbildning i packning – det är helt
underkänt. Packning och grundläggande materielkunskap ingår i utInstruktörskurserna är kraftpaket
bildningen. Det skulle bli följdfel annars som präglar nästa generations
Instruktörskurserna är alltid kraftpaket i sin intensitet. Till KL-kursen
instruktörskunskaper.
var 15 anmälda men det slutade med nio motiverade kandidater med
varierande bakgrund som klev segrande ur en fem dagar lång kurs i att
Lathund kommer att hjälpa
grundutbilda. Jag som ser kurserna från organisationshåll lär mig något
Jag menar inte att blivande instruktörer skall vara mini-kontrollanter,
varje gång och 2010 var inget undantag.
Under KL-kursens gång började även HM-kursen. Många deltagare
men man skall ha de grundläggande kunskaperna. Det betyder att man
upplevde kursens fyra dagar som mycket ansträngande mot slutet. Anskall veta vilka funktioner alla delar i ett fallskärmsystem har. Att monledningen kan vara att vi tidigt klargjorde att ett krav för godkänd kurs
tera delarna är överkurs, det gör kontrollanter, men förståelsen för funkvar att visitationsprovet klarades av. Instruktörskursen till HM gjordes
tionen skall finnas där. I de delar som en fallskärmspackare får hantera
om 2008 för att fokusera mer på pedagogik och utbildningsteknik hellär det självklart att man skall kunna se skillnad på rätt och fel.
re än materiel och visitation. Det förutsatte att chefsinstruktörerna och
För att underlätta för CI och er som vill bli instruktörer kommer det
deltagarna tog ”hemuppgifterna”, Steg 1, på allvar. Och faktiskt genom- under hösten en lathund som beskriver i detalj hur omfattande förbereförde dem.
delserna skall vara och på vilket sätt de skall genomföras.

V

”

12

”

Extrapass långt in på natten

Aktiva HL-kandidater

Men det visade sig att förberedelserna varierade ordentligt. Några kunde riktigt bra, andra kunde inte. De flesta visade stor osäkerhet på materielkunskap, som exempelvis hur treringssystemet fungerar, och man
saknade även ofta ett system vid visitation. Vi valde då att lägga in extrapass och det blev många extra timmars visitation och materielkunskap.
Många stod och visiterade och kollade materiel till långt in på natten.
Kandidaterna kämpade väl och 31 av 35 blev godkända på kursen för

Hoppledarkursen hade till 2010 utökats med sex timmars extra föreläsning eftersom SFF inte mätt eller övat de egenskaper vi vill att en HL
skall ha. En diskussion om antal hopp eller licensgrad mynnade ut i
kursens nuvarande utformning där egenskaper och ansvar står i centrum. Personligen är jag mycket nöjd med kursen. HL-kandidaterna var
mycket aktiva och det var en god samling erfarenhet som diskuterade
och argumenterade för lösningar på diverse HL-problem. Något jag
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INCIDENT
RAPPORTER

Ett recept för misstag
En oerfaren hoppare som
manövrerar sin fallskärm
i hård vind tar sig inte till
landningsplatsen och landar i höga träd. Fallskärmen kollapsar, hopparen
faller cirka fem meter
fritt till marken och landar på en bänk vid en
grillplats. Hopparen slås
medvetslös och förs till
sjukhus med ambulans.
av Petter Alfsson-Thoor

D

et är tidigt på året. En gästhoppare med drygt 60 hopp
hyr en utrustning på det hoppfält
som gästas. Inför dagens andra
hopp har markvinden ökat till över
nio meter per sekund. Hoppet
går som planerat ner till cirka
500 meters höjd där en sväng
för mycket och lite medvindsflygning ställer till det. Hopparen blir
ståendes mot vinden men tror
sig ”ta sig hem”. Så blir inte fallet
och hopparen hamnar i en situation där stress tar överhand. En
mindre sväng genomförs innan
hopparen går ner i skogen. Fallskärmen fastnar i ett träd, kollapsar och hopparen faller handlöst
ner i en av fallskärmsklubbens
bänkar vid grillplatsen – bänkar
som inte direkt dämpar fallet.
Hopparen slås medvetslös, ambulans larmas. Omtöcknad och
sönderslagen förs hopparen till
sjukhus. Där fastslås att hopparen fått en kraftig hjärnskakning
och sprickor i underben. Två da-

gars sjukhusvistelse senare
skrivs hopparen ut.
Hopparens egna minnen av det
hela är mycket vaga, men minnesbilder från att hänga över den
förbjudna hästhagen som man
”absolut inte får landa i” upplevdes som stressande och den svaga sväng som gjordes precis innan trädkontakt gjordes för att
försöka sikta på en liten glänta.
En glänta som missades med cirka fem meter.

Om additionseffekten
Typisk additionseffekt: nytt år, nya
bekanta, ny hoppare i sporten,
långt uppehåll från hoppning, nytt
hoppfält, ny utrustning och starka
vindar. Enskilt eller ett par av orsakerna kanske inte har någon
betydelse, men tillsammans skapar de ett recept för misstag.
Som ny oerfaren hoppare har
man ännu inte så stor arsenal av
tricks, tips och bedömningar till
hjälp när man hamnar i situationer som är krävande att ta sig
ur. När det dessutom varit ett
längre uppehåll från hoppning tar
det en stund att komma in i tänket ”vad har jag för alternativ
om...” Alltså att alltid ha en backup-plan att snabbt ta till.
Nya hoppfält kan vara kluriga,
även om de är stora som landskap. Det handlar om att innan
man hänger i fallskärmen få en
bild av vad man kan förvänta sig
att se. En bild som kan hjälpa till i
planeringen att tidigt se var det
finns alternativ om man inte kan
ta sig till rätt plats. Spana från
flygplanet, kolla in snabbt under

spände öronen på var passet ”att beräkna uthoppspunkten”. Det verkar
finnas någon slags allmän uppfattning att en GPS beräknar uthoppspunkten. Och att flygplanet alltid flyger mot vinden.
Spotting en rolig utmaning

Tydligen finns det en missuppfattning kring vad en GPS är för slags instrument. GPS berättar var man befinner sig och i vilken fart man åker.
Den vet ingenting annat i de ”enklare” modeller som hoppflygplan använder. Piloten använder sig av instrumentet för att navigera till planerad plats och det går även genom korsreferens med andra flyginstrument att räkna ut vindstyrka och riktning med hjälp av en GPS.
Att spotta från flygplanet – alltså att kolla var man är – är en sak. Att
räkna ut var man skall hoppa av med hjälp av vinddata är en annan. Piloten flyger dit vi vill och ger hopptillstånd. Men det är vi hoppledare
som räknar ut dagens första uthoppspunkt. HM korrigerar sedan vid
behov vid spotting på höjd.
För mig är spotting en rolig utmaning. Det är en konst att få känsla
för det, vilket kräver att man övar. Att räkna ut spotten på marken och
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kalott vilka möjligheter som finns
kring dig och din landningsplats.
Alla fält har sina egenheter
och en del har ”förbjudna områden”. Vad gäller sådana områden
får man tolka frasen rätt: om ett
förbjudet område är markerat för
att det finns livsfarliga hinder för
människor bör det ju tolkas som
förbjudet. Om det – som i detta
fall – handlar om djur (förvisso
känsliga hästar) får man sätta
mänsklig hälsa före.
Att flyga in sig på ny utrustning
tar en stund. Att som gästhoppare hyra en rigg är inte ovanligt,
men då är det svårt att ge sig tid
till inflygning. Som ny hoppare är
det inte lika självklart att skifta
mellan utrustningar och fortfarande kunna manövrera exakt.
Och då bör man särskilt fundera
på om övriga förhållanden är tillräckligt bra för att göra hoppet
så säkert man önskar.
Att hoppa i stark vind är ofta
en orsak till skador vid landning.
Stabil markvind i sig är inget större att oroa sig för. Men allt över
åtta sekundmeter är att betrakta
som stark vind för fallskärmshoppare. Oftast bedömer vi på markvinden om det är möjligt att hop-

”

pa fallskärm, men det är i de
övre luftlagren vi längst hänger
under skärmen. Det betyder att
den manövrering som görs på
höjd stort påverkar våra möjligheter till att landa på rätt plats.
Om det blåser väldigt kraftigt
på höjd så kan det i sig vara ett
hinder att hoppa: på vissa hoppfält kan kraftig vind och ogynnsam vindriktning bli livsfarlig om
man inte gör rätt från början. Det
är tänkvärt när vi skickar upp
våra nybörjare.
”Styr bort sig” är inget man
gör på 200 meters höjd, det
sker betydligt tidigare.
Se till att förutsättningarna för
nybörjare som hoppar är så pass
bra att de kan hoppa och få utrymme att lära sig utan större
risk för skador eller vettskrämd
hoppledare. Vi måste hoppa för
att lära oss men inlärningskurvan
måste inte vara lodrät.
Som nybörjare gäller det att
repetera ”tänka före göra”, så att
den ordningen till slut sitter i
ryggmärgen. Precis som reservdragsdrillens gör för ett självklart
agerande.
RI, Petter Alfsson-Thoor

”

Som ny oerfaren hoppare
har man ännu inte så stor arsenal
av tricks, tips och bedömningar till
hjälp när man hamnar i situationer
som är krävande att ta sig ur.

sedan gå upp och se om det stämmer kan vara ganska klurigt, men skoj
när det funkar. Att utbilda nya hoppare i spotting kan ju vara svårt om
man själv egentligen inte har en aning om varför vi valt att hoppa av på
den plats vi gör.
Grunden för all spotting är förståelse för vindens inverkan på oss.
Idag ges det inte tid för några större kalkyler och klubbar med större
flygplan litar oftast blint på att det gröna ljuset är sanning, och så gapas
det från kön att det bara är att köra.
Jag önskar att alla hoppare åtminstone kontrollerar från vilket håll
det blåser på uthoppshöjd, sen kan vi jobba in fler variabler med tiden.
På så vis vet alla om flygplanet flyger åt planerat håll eller inte…
Som du kanske vet har jag varit föräldraledig från SFF:s kansli under
sommaren och kommer så att vara fram till mitten av september. Min
stol som kanslist har under sommaren med den äran skötts på deltid av
en annan hoppare, Anna Nordkvist. Tack!
Med blicken mot skyn,
Petter Alfsson-Thoor
SFF:s riksinstruktör
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Tävlingsdeltagare på plats i
helikoptern, redo att lyftas
av pilot Johan
Baumann.

Fö r st a
gå ng e n gi ll t :

Till sin hjälp hade hon bland andra Jens
Eklöf och Mats Sjöling, båda från Sundsvalls fallskärmsklubb, samt Sandra Landell som passande nog studerar info och
PR på Mittuniversitetet.

Den 12-14 juni anordnades SM i swooping i
Sundsvall. Trots dåligt väder lockade evenemanget till sig en stor skara nyfikna ögon,
och uppmärksammades av lokala medier.
Text

Mia Spillman

Nöjda med deltagarantalet

Foto

Chris Rehn, Jens Eklöf

Målet var från början att ha minst 15
deltagare, och då inte bara den svenska
eliten, utan även hoppare från de lite
mindre fallskärmsklubbarna runt Sverige.
”Efter en hel del avhopp hade vi till
sist tolv deltagare, där två var från den
egna hemmaklubben” berättar Hanna.
”Vi är väldigt nöjda med det, med tanke
på att det var en av de första swoopingtävlingarna som anordnats i Sverige”.

P
Annika Burström går
kort under tävlingsmomentet distans.

laneringen inför tävlingen inleddes
redan innan årsskiftet, när Sundsvalls
fallskärmsklubb fick frågan om de kunde
tänka sig att anordna SM i swooping.
En av de som har dragit ett enormt
lass i att förverkliga detta är Hanna
Törnqvist, som agerat projektledare och
burit huvudansvaret för evenemanget.

Resultat SM i swooping
Placering, namn, klubb

Distans , i meter
R1
R2 R3

Poäng

1. Thomas Biehl, FGCC

67,37 48,60

–

200,00

2. Johan Karlsson, AFSK

40,00 27,00

–

114,928

3. Erik Käppi, FKCG
4. Thomas Nyberg, SUFK

–

–

46,12

100,00

13,00

–

34,00

93,016

43,00

–

88,477

6. Tobias Alsiö, FKA

–

–

37,00

80,225

7. Stefan Burström, SF

–

36,00

–

74,074

8. Mats Sjöling, SUFK

–

24,00

–

49,382

9. Annika Burström, SF

–

–

–

0

9. Göran Schwarz, NYFK

–

–

–

0

9. Jens Lindblad, FKCG

–

–

–

0

Chris Rehn

Chris Rehn

5. Niclas Emanuelsson, FKCG –

Från vatten till vatten

Fläsians camping utanför Sundsvall, där
SM hölls, är formad som en mindre halvö. ”Banan började 40 meter ut i vattnet,
och fortsatte över stranden, till andra sidan, där vattnet började igen”. Vid ena
sidan hade en scen byggts upp, där två
speakers kommenterade när hopparna
kom in för att landa. ”Vi hade en ickehoppare som kommenterade för alla
åskådare som inte kommit i kontakt med
hoppningen tidigare, och sedan Eric
Marsh från ÖFSK som fick agera expertkommentator.”
Den främsta målgruppen som arrangörerna ville komma åt under SM var besökarna, och därefter sponsorerna. ”Vi
ville exponera sporten så mycket som
möjligt för dem som inte känner till att
den finns”, berättar Hanna.
Alla omgångar i distansgrenen

Erik Käppi, Thomas Biehl och Johan Karlsson.
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Tävlingen skulle inletts med en invigning på fredagen, med vädret ville annat.
”Det spöregnade och våra speakers
stod ute i regnet. Det var helt fantastiskt
att se folk hålla humöret och hoppet
uppe!” säger Hanna. Vinden mättes varannan till var tredje timme under fredagen, men det skulle dröja tills morgonen
därpå innan vädret skulle spricka upp.
”Klockan fem på morgonen var arbetet igång med att fixa banan, och timmarna senare kunde vi köra några omgångar. Totalt hann vi med tre omgångar
distans och en omgång zonprecision,
trots ett väderuppehåll under dagen.”

Intentioner fanns att köra alla grenarna,
men till följd av vädret fick arrangörerna
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fot Jens Eklöf

SM i swoo p in g

Filmfestivalen 2010
Liksom förra årets filmfestival,
hölls årets upplaga ombord på
ett kryssningsfartyg. I år deltog
strax över 200 hoppare från
Sveriges alla klubbar.
Text

Mia Spillman

Foto

Tilda Järbel

örra året var första gången som filmfestivalen hölls ombord på ett av Birka Paradises färjor. Med över 250 deltagare det året, blev det en succé utan dess
like. Inför årets upplaga hade 222 hoppare anmält sig, och den 30 januari bar det
åter igen av mot Mariehamn.
En nyhet för i år var att en av alla dem
som anmälde sig hade chansen att bli
uppgraderad till en lyxhytt ombord på
färjan. Den lyckliga vinnaren visade sig
bli ingen mindre än Andreas ”Fibban”
Ibsen, som är hemmahörande i FK Aros.
Mångårig tradition

Stockholm Skydive Film Festival, eller
SSFF kort och gott, anordnades för första gången för tolv år sedan. Då var det
Peter ”Törna” Törnestam, som är medlem i SF, som drog i det. Förra året kände
han att det började bli dags att lämna
över uppdraget till någon annan, och valet föll på Carolina Mallwitz.
Med hjälp av Fredrik von Schmalensée och Sofia Sagfossen föddes konceptet
X3M Come Together. Tanken var att det
skulle vara en tillställning för alla möjliga
extremsportare, men gensvaret blev inte
lika stort som förväntat.

Tilda Järbel

F

Inför kryssningen hade 15 filmbidrag
skickats in, som tävlade i kategorierna
bästa film, bästa musikvideo samt bästa
foto. Omröstningen skedde online, och
prisutdelning skedde ombord på färjan.
Tyvärr kunde inte alla bidragen visas under kvällen, då det skulle ha tagit alltför
lång tid.
Priset för bästa film gick till Andreas
Henriksson, för hans bidrag ”Freebase”.
David Bengtsson vann i kategorin bästa
musikvideo, med filmen ”Råger – the
movie” och Elof Wecksell fick ta emot
priset för bästa foto, för sitt bidrag ”X3M
Action Weekend”. Utöver vinnarna i de
ovan nämnda kategorierna gick priset
Nice Try till Johannes Bergfors som hade
skickat in fyra bidrag, men som inte
vann med något utav dem.
Cold steel till engagerad friflygare

Under filmfestivalen delades även 2009
års Cold Steel Award ut, till minne av

Lukas Knutsson, som omkom i en
BASE-olycka i oktober 2002. Lukas
grundade bland annat Basic Camp och
var en av de främsta kalottflygarna i Sverige. Priset tilldelades denna gången Peter
Nilsson, SF, med motivering ”genom
sina fleråriga läger i Kalifornien under
vinterhalvåret har han hjälpt många av
dagens svenska friflygare att höja sin kunskapsnivå och utveckla sin hoppning”.
Peter har bland annat varit med och
startat Flajflaj lägren i USA, och coachar
numera i vindtunneln i Bottrop.
■

Hoppare från majoriteten av Sveriges klubbar
hade samlats för filmfestivalen 2010, vars
prisutdelning leddes av
Carolina Mallwitx och
Sofie Sagfossen.

Vinnare på filmfestivalen 2010
Bästa film: Andreas Henriksson
med ”Freebase”.
Bästa musikvideo: David Bengtsson
med ”Råger – the movie”.
Bästa foto: Elof Wecksell med
”X3M Action Weekend”.
Cold Steel Award: Peter Nilsson, SF.

hålla sig till en disciplin, distans. Swoopingens distansgren går ut på att flyga så
långt som möjligt utan markkontakt efter att först passerat på godkänd höjd genom en port. (De två övriga grenarna är
hastighet respektive zonprecision)
Alla tre omgångarna kunde avgöras.
Efter första omgången hade Thomas
”Tummen” Biehl skaffat sig en ledning,
som han sedan höll kvar under de resterande omgångarna. Även första hoppets
andreplacerade, Johan Karlsson som tävlar för Arvika fallskärmsklubb, behöll sin
position tävlingen ut. Erik Käppi som är
hemmahörande i Cirrus-Göteborg, bärgade hem bronsmedaljen i sista hoppet.
Trots att de tävlande fick kämpa mot en
stark motvind, gjorde alla bra ifrån sig.
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”Alla tog det lugnt, och ingen försökte
prestera över sin egen förmåga” säger
Hanna. ”Vi kunde genomföra SM i
swooping utan några som helst skador,
vilket vi är väldigt nöjda över.” Några av
deltagarna fick sig ett mer eller mindre
ofrivilligt bad, men i det stora hela var
det en lyckad tävling.
”Under lördagkvällen hade vi ett band
som spelade, och på söndagen kunde vi
genomföra en prisutdelning i distansgrenen.”
SM i swooping uppmärksammades
inte bara av publik samt sponsorer, utan
även av lokal media. För första gången
någonsin omnämndes fallskärmshoppningen på framsidan av båda de lokala
tidningarna. Samtidigt!
■

foto Jenny Norin

Chris Rehn

Peter Nilsson, Cold Steel 2010.

Tobias Alsiö från FK Aros.
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MYTJAKTE
MY T

”Reserven på Wings-riggar är tu

2
Text

På andra fallskärmssystem spelar det
mindre roll om loopen är fem millimeter
för lång eller kort, systemet ser likadant
ut färdigpackat.

Anna Oscarson

I förra numret redde vi ut huruvida bakvända treringar inte går att koppla

Loppens längdfönster mindre

loss i alla lägen. Nästa myt att avhandla berör Wings-riggen. Måste man

På Wings upplevs detta ”längdfönster”
för loop-längden mindre. Det i sin tur
gör att en rigg som ser snygg ut kan ha
för högt tryck på sprinten, men förlänger
man loopen tre millimeter så får man
inte en reklamsnygg look på sin Wingsrigg. I Wings manual står det att reservloopens längd varierar från system till
system, och att en grundlängd för reservloopen kan vara 8,3 centimeter. Man anpassar sedan längden tills reservpiloten
ligger direkt an mot reservhöljet. Man
kan även enligt manualen jämföra djupet på reservcontainern som referens.
Att det blir tungdraget kan också bero
på att det är en relativt lång bit från att
den metallslang reservvajern löper inuti
tar slut, till själva loopens placering. Alltså, reservvajern har kontakt med mjuka
delar en längre sträcka.
Detta kan medföra att när man börjar
dra och motståndet ökar, dras den hårda
vajern över den mjukare delen av riggen
som inte är lika styv. Då kan det mjukare
tyget deformeras runt reservvajern. Eftersom det är en vinkel mellan metallslangens slut och reservsprintens position
kan reservvajern tryckas ner i den mjukare delen om motståndet är för högt,
och det blir då ännu hårdare motstånd
när vajern nu skall dras över ett deformerat tyghölje istället för genom en hård
metallslang.

vara lika stark som Magnus Samuelsson – bjässen från TV-showen ”Let’s
dance” – för att dra reserven, eller?

packa alla godkända system säkert utifrån tillverkarens manual, men utseendet kan variera.

Petter Alfsson-Thoor, FKA:

”

Petter Alfsson-Thoor

I Sverige kan kontrollanter packa alla
godkända system säkert utifrån tillverkarens
manual, men utseendet kan variera.

självklart att den har samma utseende i
verkligheten som på reklambilderna. Att
utrustningar är snygga på försäljningsbilder beror på att det är en av tillverkaren
anlitad fallskärmskontrollant, vilken är
van vid att packa systemet för att få riggen att se snygg ut, som packat den. I
Sverige kan kontrollanter klara av att
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Max tolv kilos drag

Anders Q

”

Wings-riggen är ett system som många
andra med egna mer eller mindre innovativa lösningar. Riggen kallas bland annat av tillverkaren ”the rigger friendly
rig” något som kan vara sant för att placera reservfallskärmen i freebagen. Dock
så är toleransnivån för loop-längden på
reservcontainern inte lika stor som på
andra riggar.
Det är inte helt
obekant att fallskärmshoppare vill
ha en utrustning som
ser snygg ut. När
man väl valt en utrustning vill man

Alla riggar är inte alltid så snyggt packade som i reklamen, men de har rätt
funktion. Alltså systemet fungerar på det
sätt vi har tänkt att det skall göra. Det
inkluderar även hur tungt det skall vara
att lösa ut reserven manuellt. Nu skall
man komma ihåg att dragkraften inte får
vara större än 12 kg på något system.
Orden om Wings gäller då främst
mindre Wings-riggar där systemet är väldigt hårt packat med högt tryck på alla
komponenter.
Att få Wings att se reklamsnygg ut
kräver sin teknik. Det tar oss till toleransnivån om loop-längden till reserven.
På vissa Wings-riggar, är det mycket liten
skillnad mellan en snyggt packad reserv
och lagom högt tryck på reservsprinten,
till en snyggt packad rigg med för högt
tryck på reservsprinten. Medans det som
i Wings fall blir uppenbart när loopen är
för lång för att riggen ska se snygg ut,
samtidigt som det är lagom högt tryck på
reservsprinten. Reservpiloten brukar då
bukta ganska mycket och det ser inte ut
som i reklamen.
Problemet upptäcks när man skall dra
reserven vid ompackning, de flesta kontrollanter brukar ju inte normalt kontrolldra alla reserver man precis packat om.

Flera sätt att justera

Hur justerar man om man har problemet? Enklaste sättet är att man testar sig
fram vad som fungerar för just den individen av utrustning. Packa med lite tyg
uppe närmast nacken, förlänga loopen,
ja det finns säkert flera sätt. Men det
kräver merarbete av kontrollanten, något
du som riggägare får ta hänsyn till om
din rigg skulle upplevas tungdragen. ●
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ungdragen.”

Helena Sjölander, SFK:
Konstruktionen på riggen gör den svår
att packa så att det ser bra ut och så att
toppen på piloten förblir slät mot riggen
hela ompackningsperioden ut. Ofta börjar piloten glappa i kanten efter ett par
månader och man kan då behöva korta
loopen så att packningen förblir säker.
Det finns lite olika trick för att packningen ska se bra ut och hålla längre. Ett
sätt som tyvärr förekommer, är att packa
med väldigt kort loop. En kort loop
medför ett högre tryck på sprinten och
ett reservdrag blir i de fallen tyngre att
genomföra, speciellt den närmaste perioden efter ompackningen innan packjob-

Pilotens tyg i fjädern

Anledningen till att riggen är lite bökig
att arbeta med är att reservpiloten ska
packas med allt tyg instoppat i fjädern.
En pilot där tyget stoppas in i fjädern
blir högre och packar större än om man
trycker ihop fjädern med tyget utanför
som på andra riggar. För att toppen på
piloten ska ligga plant mot riggen när
packjobbet är färdigt behöver man göra
en ”matchande grop” i reservbagen som
piloten kan tryckas ner i.
Loopen måste vara exakt rätt längd
för att packningen ska bli bra utan att
det blir för stort tryck på sprinten. Är
loopen ett par millimeter för lång finns
en risk att toppen på reservpiloten inte
ligger helt slätt mot riggen och efter ett
par veckor när packningen satt sig går
piloten att vicka fram och tillbaka och
pilottyget riskerar att titta fram.
Låter packningen vila en dag

Det finns andra sätt att få packningen
bra utan att behöva packa med för kort
loop. Jag brukar till exempel aldrig packa

Håkan Andersson, LFK:
En Wings-rigg är varken lättare eller svårare att dra jämfört med någon annan
rigg om reserven är korrekt packad. Vilken rigg som helst kan bli tungdragen
om den som packade reserven har använt
för kort loop.
Jag gissar att denna myt har uppstått
på förekommen anledning, men det vet

jag inte. Däremot känner jag till flera
andra rigg-typer som har påträffats med
tungdragna reserver genom åren.
Det är dessutom så att Wings-riggar är
väldigt lika till exempel Javelin-riggar, vilka ju är mycket vanliga i Sverige, så packtekniken för en Wings-rigg är välkänd för
alla kontrollanter skulle jag vilja påstå. ●

en Wings i ett svep, jag packar tills piloten är på plats och två flikar återstår sen
låter jag riggen vila med massor av vikt
ovanpå, gärna till dagen därpå, så att piloten kommer ner i packningen ordentligt. På så vis kan jag använda en relativt

Carolina Nilsson

”

”

Helena Sjölander

Det finns lite olika trick för att
packningen ska se bra ut och hålla längre.
Ett sätt som tyvärr förekommer, är att
packa med väldigt kort loop.

kort loop utan att trycket blir för stort
på sprinten när packningen är färdig.
Oavsett hur bra man packar så är
dock risken stor att piloten blir glapp
och att tyget kommer fram efter exempelvis en rullning eller om man stöter i
riggen i kärran.
Jag vet att Wingsriggen blev populär i
Sverige för ett par år sedan, delvis för att
den har en bra passform enligt många,
men främst för att den har varit (är?) den
billigaste riggen att köpa om man vill ha
en helt ny utrustning. Min helt personliga åsikt är att det är en besvärlig lågbudgetrigg och jag rekommenderar
ingen att köpa den.
●

”

Håkan Andersson

”

En Wings-rigg är varken
lättare eller svårare att
dra jämfört med någon
annan rigg om reserven
är korrekt packad.

Ulrika Svensson

EN

bet satt till sig. Jag har själv inte mätt
trycket på loopen på någon av de riggar
jag fått in för ompackning men jag har
upplevt att reserven är tung att utlösa på
en hel del av dem, speciellt på riggar av
mindre storlekar.

klubb. Fallskärm Gefle CReW
Club, FGCC, har som ändamål
att aktivt främja träning- och
tävlingshoppning. Bakom satsningen ligger bland andra Dan
Ondrejka och Lennart Vestbom.
Text

Anna Oscarson

D

an Ondrejka har vunnit flera VMmedaljer med kalottformationslaget
Romme Rotation och Lennart Vestbom
är en riktig tävlingsentusiast som dragit
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ett stort lass i arbetet med Fallsvenskan
bland mycket annat. ”Om vi fallskärmshoppare inte tävlar har vi svårt att motivera vår verksamhet. FGCC vill alltså aktivt främja tävlandet,” menar Lennart
Vestbom.
Klubben kommer inte att ha några
elever och medlemmarna kommer inte
att behöva ha några instruktörsdagar. För
att få bli medlem måste man vara antingen aktiv tävlingshoppare eller domare.
Besöker andra

Klubben jobbar för att få hålla till på
Rörbergs flygplats utanför Gävle där SM
hölls 2009. Man kommer också att besö-

ka andra klubbar för att träna och hålla läger, till exempel anordnade de ett
kalottformationsläger på Romme hos
FK Dala den 22-29 maj. Tanken är att
de ska kunna hjälpa andra klubbar
som vill anordna tävlingar och även
anordna egna tävlingar.
”Vi kommer att peppa nya tävlingshoppare”, säger Dan Ondrejka, sportchef i FGCC.
Ordförande i klubben är Tomas
Salberg och Lennart Vestbom är anställd för att sköta det administrativa
samt jaga sponsorer. ”Vårt mål är att
vara bästa klubb på SM om fem år”,
avslutar Dan.
■

Lennart Vestbom, administratör och sponsoransvarig.

Anders Q

Hoppsverige har fått en ny

Anders Q

Fallskärm Gefle CReW Club – ny klubb med fokus på tävling

Dan Ondrejka, sportchef.
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Alexandra Moudiou

FRIFLYGARS

del 1
R y g gf l y g ni n g
Varsågod: här är första delen av Svensk Fallskärmssports friflygarskola,
som vi har satt ihop tillsammans med Peter Nilsson, friflygarcoach på heltid
och Sveriges främste friflygare i tunnel. Vi börjar med att gå igenom hur du
startar – nämligen på rygg.
Text

Boel Stier

Foto

Alexandra Moudiou

Illustrationer Anders Q

N e u t r a lt r y g g l ä g e
( f rå n s i d an )
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N

är du börjar lära dig friflygning
finns det en, väldigt väsentlig skillnad mot den magflygning du troligen är
van vid: Det går bra mycket fortare neråt. Frifallet blir med andra ord kortare.
Därför är det extra viktigt att hålla koll
på höjdmätaren under hoppet. Se också
till att avbryta dina friflygarövningar i
god tid (minst 500 meter) över draghöjd,
så att du hinner lägga dig på mage och
sänka fallhastigheten inför draget.
Fartökningen gör även att du måste
ha superkoll på din utrustning. En slapp
pilotficka, en allt för lång stängningsloop, eller bärremsskydd som går upp,
kan göra att du får en vådautlösning.
Man brukar prata om några grundpositioner inom friflygningen: mage, rygg,
head up och head down. Du kanske inte
trodde att magflygningen ingick i friflygning men det gör den, eftersom friflygningen ofta handlar om att röra sig mellan olika positioner. Man snurrar, gör
volter runt varandra, flyger i vinkel och
så vidare. Vi återkommer till vad
magflygningen har för roll för friflygare i
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SKOLAN

och ben fungerar på i princip samma
sätt, säger Peter Nilsson.
Slutligen är ryggflygning en bättre
återhämtningsposition än mage när du
övar friflygning, eftersom hastighetsskillnaden head up – head down - rygg inte
är lika stor som om du växlade över till
en traditionell magposition. Allt för
snabba ofrivilliga hastighetsförändringar
i ett hopp kan leda till otäcka kollisioner
när man är flera i luften.
Testa på ett golv
Peter Nilsson och
Jocke Melin visar fin
kontroll på rygg.

en senare artikel av vår friflygarskola.
Den här gången ska vi gå igenom grunderna för ryggflygning.
Ryggläge – stabilt och flexibelt

Anledningen att man lär ut ryggflygning
som steg ett efter att du lärt dig behärska
grunderna i magflygning är att det är en
relativt platt position. Den faller alltså
inte nödvändigtvis lika fort som head up
och head down. Eftersom du presenterar
en större yta mot vinden än i head up
och head down går det generellt lite långsammare. Den större ytan gör också att
det brukar vara lite enklare att redan från
början hitta stabiliteten i den här positionen. Och stabilitet kan man behöva i
början, när allt är nytt och lite vingligt.
Det ska tilläggas att man faktiskt kan
flyga väldigt snabbt på rygg också, och
just ryggflygningens breda register är ytterligare en anledning till att den är en
bra utgångspunkt för att lära sig både
head up och head down. Dessutom ser
kroppspositionerna i ryggflygning och
head up nästan identiska ut och armar
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Det går bra att träna på ryggpositionen
på ett golv eller på packmattan. Lägg dig
på rygg och lyft upp armar och ben i luften. Se till att du har en liten svank i
ryggraden samtidigt som du öppnar upp
bröstkorgen. Den här svanken ska du ha
med dig i alla positioner och rörelser –
den är ditt stabila nav som alla rörelser
sker runt omkring. Slappna av i nacken
och luta huvudet mot vinden (i det här
fallet mot golvet).
Rikta blicken rakt upp i taket eller
himlen. Böj höft och knän i nittio grader, som om du satt på en stol, och låt
gärna hälarna vara något högre upp från
marken än dina knän.
Tänk på att spänna fötterna och flexa
ut hälarna för att få starka fötter. Det är
superviktigt för styrseln och många har
problem med benkontroll i alla positioner, säger Peter.
Knäna placerar du ungefär höftbrett
isär och fötterna ännu något bredare.
Håll armarna ovanför huvudet, med
armbågarna böjda ungefär i nittio grader
och handflatornas ovansida neråt – mot
vinden.
Eftersom den här positionen kan vara
lite visuellt förvirrande får man oftast påminna sig själv om att blicken ska peka
rakt upp i himlen (eller vindtunneltaket)

N e u t r a lt r y g g l ä g e
( f r å n o va n )

Tä n k p å :
•

Lås svanken i ryggen, öppna bröstet och luta huvudet bakåt
med blicken rakt upp.

•

Håll 90 graders-vinklar i knän, höfter och armbågar.

•

Låt fötterna vara något bredare isär än knäna och spänn fötterna för ökad kontroll.

och inte riktas mot den egna magen eller
benen. Annars kommer du ofrivilligt att
förflytta dig i huvudets riktning.
Nu ligger du i en bra, neutral ryggflygningsposition. Tänk dig att vinden
kommer underifrån och pressar mot armarnas ovansidor och mot baksidorna av
dina ben. Du kan också föreställa dig att
det sitter linor runt dina fot- och handleder som är fästa i taket.
forts. på sidan 20

A t t f al l a s ak ta r e
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att den sjunker igenom, samt att ta mer
luft på överkroppen, så att den hissar
uppåt. Gör vi rätt blir resultatet en stor
vinkelförändring, med huvudet högst
och vi glider mot fötterna, säger Peter.

A t t f a l la s n a b b a r e

Svängar

forts. från sidan 19

Uppåt och neråt

Vill du falla snabbare kan du dra in knäna och armbågarna närmare kroppen,
mot magen. Vill du istället bromsa gör
du tvärtom: sträck ut armar och ben.
Tänk dig gärna att du närmar dig ett ”x”
när du gör dig stor i den långsamma positionen, så att händer och fötter kom-

mer ännu lite bredare isär i din långsamma fallställning.
Ta det steg för steg. Börja gärna med
att bara sära på benen istället för att
sträcka dem, säger Peter, eftersom för stora utslag med benen gör att du åker mot
huvudet.
Framåt och bakåt

I hu vu d et s r i kt ni n g

I f öt t er n as r i kt ni n g

Vilken riktning är framåt och vilken är
bakåt när man ligger på rygg? Eftersom
den frågan är lite svår att besvara blir det
lättare att prata om att åka i huvudets
riktning alternativt i fötternas riktning.
För att ta dig i huvudets riktning
sträcker du ut benen något. Du kan förstärka effekten genom att också vinkla
ner överarmarna bort från huvudet så att
de pressar ännu lite kraftigare mot vinden. Vill du förflytta dig i fötternas
riktning gör du tvärtom: dra in knäna
mot magen och sträck ut armarna ovanför huvudet.
Här är det bra att föreställa sig att det
sitter ett rep mellan händer och fötter.
När vi sträcker armarna över huvudet
och öppnar bröstet maximalt, så dras fötter och ben in nära kroppen. Vi vill behålla ett starkt centrum, i form av det
veck i höften som den lilla svanken ger
oss. Det är viktigt, så att vi inte istället
sänker fötterna i vinden när och presenterar för mycket lår. Tanken med det hela
är ju att tappa yta på underkroppen, så

At t s v än ga

När du ligger på rygg, prova att helt enkelt sträcka ena armen diagonalt ut från
kroppen, fortsätter Peter.
Då kommer du att känna hur vindens
tryck ökar mot armen du svänger.Vill du
hjälpa till med motsatt arm vinklar du
den armbågen neråt medan du lägger
handen på bröstkorgen.
För att svänga med benen kan du tänka dig att du sänker ena hälen åt det håll
du vill svänga.
Tryck hälen neråt i vinden och flytta
den också lite diagonalt ut från kroppen.
Samtidigt vinklar du knät på samma ben
något inåt för att öka vindtrycket, säger
Peter.
Jag brukar rekommendera att man
”släpper taget” litegrann om det andra
benet så att det får peka lite uppåt. Då
minskar motståndet på den sidan och
svängen får bättre effekt, fortsätter Peter.
Övergång mage-rygg

Om du nu är i frifall eller i vindtunneln
och vill välta över till ryggläge börjar du
enklast med en sidledes övergång.
Börja rörelsen genom att föra ena armen in under kroppen i brösthöjd och ut
på andra sidan. För den andra armen
rakt framför huvudet och se till så att den
tar luft, på precis samma sätt och av samma anledning som när vi drar fallskärmen. När rotationen börjar är det bara
att vrida kroppen och följa med, som när
du rullar ur sängen. Det är viktigt att
landa på rygg med 90 graders vinkel i
höften och att snabbt låsa positionen genom att svanka i ryggen. Samtidigt är det
bra att landa lite bred i ben och armar, så
att du effektivt stoppar momentet i rotationen.
För att komma tillbaka till mage för
du hälen under det andra benet och följer med med kroppen. Svanka hårt när
du landar på mage, se till att lyfta upp
huvudet och ta en heading i horisonten.
Lycka till med dina ryggflygningsövningar så länge. I nästa artikel går vi igenom ännu fler övergångar mellan mage
och rygg och ger tips för när du ska ryggflyga tillsammans med en kompis. ■

Tips:

( f rån o v a n )
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( f rån s i d an )

•

Tips: Dvd-filmen Learning to freefly –
Backfly från Skydive University.

•

Kontakta gärna Peter Nilsson på
e-post: flygfritt@gmail.com
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Friflygarsatsningar i svensktnorskt samarbete
Aldrig förr har det funnits så
många hårdsatsande friflygartjejer som nu. Och fler ska det

från Sverige och Norge deltog. Det slipades på skillsen i allt från ryggflygning till
headdown-övningar med carving. Inga
rekord sattes dock denna gång.

bli. Samarbete har inletts mel-

Anna Oscarson, Cornelia Franzén

Foto

Cornelia Franzén, Nina Forsberg

I

förra numret kunde ni läsa om friflygarsatsningen Nordic 8 där några av
Sveriges mest rutinerade friflygare har
gått samman och tränar VFS. I den tyska
vindtunneln i Bottrop har åtskilliga läger
anordnats under hösten, vintern och våren. Tunneln passar bra för friflygning
och många svenska hoppare har förbättrat sina flygfärdigheter rejält.
Sexton tjejer

Nordic Freefly Babes som skapades förra
året inspirerade av Nordic 8 har också
anordnat flera tunnelläger. Första lägret
anordnades i samarbete med Nordic
Flight (Jenny Norin och Peter Nilsson)
22-24 januari. Sexton tjejer med allt
ifrån noll till tiotalet timmar i tunnel
från Norge och Sverige dök upp. Med
hjälp av coacherna Peter Nilsson, Håvard
Flaat och Sara Eriksson från Bedfordtunneln ökade erfarenheterna i tunneln och
deltagarna lärde sig mer om ryggflygning, headup och headdown. Under helgen flögs fyrmannor, sexmannor och till
slut sattes även ett tjejrekord i headdown
med åtta tjejer från Sverige, Norge, Tyskland och Wales.
I månadsskiftet april-maj hölls ytterligare ett läger där Peter Nilsson och Janne
Latvala coachade. Sammanlagt tio tjejer

Syftet med Nordic Freefly Babes är att
samla alla tjejer som friflyger i Norden
för att hoppa tillsammans och lära av varandra. Genom att hoppa tillsammans
vill de stärka och inspirera friflygartjejer i
Norden till att våga göra mer saker i luften och till att bli duktigare friflygare.
Bakom satsningen finns bland andra Infinity Freefly som i år består av Nina
Forsberg, Malin Sjödin och Cornelia
Franzén på kamera.
I sommar har det anordnas flera läger
i Sverige. Ett sekvensläger i FKCG:s regi
med Håvard Flaat, Petter Jönsson och
Mikael Rengstedt som organisatörer, vilket vi återkommer till i ett stort reportage i nästa nummer av SFS. I Gryttjom
(SF) hade man de två årliga friflygarveckorna i juni och ett läger med Boel Stier,
Richard Johansson och Infinity Freefly
under första septemberhelgen.
Friflygning i väst

I Norge har det också hänt mycket kul
för friflygande tjejer i sommar. Femårsjubilerande Flying Chicks arrangerades 2024 maj, fem mycket lyckade dagar.
Även lägret Freefly Pow Wow Weekend för tjejer var väldigt uppskattat.
Lägret, som hölls i Voss 30 juni-1 juli,
har som grundtanke att få fler tjejer intresserade av att satsa på friflygning.
Ytterligare ett svenskt-norskt samarbete på tjejsidan är det VFS-lag som bildades i höstas. Svenska Boel Stier och Jenny Norin har tunnlat tillsammans med

Cornelia Franzén

Text

Inspirerar till mer mod

Jenny Holmqvist (vänster)
och Peter Nilsson.

norskorna Camilla Hagen och
Kristin Kartum Hansen. Tillsammans besitter de otroligt mycket
erfarenhet av friflygning.
”VFS-laget ställde upp i NM
med Malin Sjödin som stand-in
för Camilla Hagen, som fick förhinder,” berättar Boel Stier.
”Vi kom på en fjärdeplats av
fyra lag och hade inte räknat med
något annat. Däremot var vi bara
två poäng från segrarna och att
det skulle bli så tajt mellan alla
lag hade vi ingen aning om. Särskilt som
vi inte hade gjort ett enda hopp ihop
utan bara flugit lite tunnel tillsammans.
Det var en jättekul erfarenhet och jag
tror att VFS som tävlingsgren är här på
allvar nu”, avslutar Boel.
■

Nina Forsberg

lan Sverige och Norge.

Cornelia Franzén (höger)
och Peter Nilsson.

Ett jättegäng svenskar lämnade Sverige under en långhelg i mars för att åka
till tunneln i Bottrop som ligger några mil väster om Düsseldorf i Tyskland.
Med på kursen fanns såväl nykläckta hoppare som sådana som fortfarande var under utbildning, och så några riktigt erfarna med tusen hopp i loggboken. Hatten av för de suveräna coacherna Seth Ericsson, Rikard Rodensjö, Johan Karlsson, Richard Johansson och Mats Olofsson, som gjorde ett
kanonjobb enligt de nöjda deltagarna.
På bilden ser du hela gänget glada tunnelråttor, stående från vänster:
Sara Wallbäck, Ida Järlsjö, Gunilla Sigurd, Tobias Sjöberg, Rickard Johansson, Stephane Junique, Alf Bjälnäs, Johan Karlsson, Mats Olofsson, Patrik
Selhag, Daniela Ivanic och Victor Zetterström. På knä från vänster: Rikard
Rodensjö, Anders Lundqvist, Alex Andersson, Robert Hillstedt, Lars Nyström, Vendi Andersson och Charlotta Edvall. Liggande: Seth Ericsson.
Text av Tobias Sjöberg
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Sara Wallbäck

Blåsig långhelg i Bottrop
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Vad pysslar han med, Tony Samuelsson från Söderhamns
fallskärmsklubb? Eller har någon lustigkurre monterat katapult i dead center-plattan?
Foto: Helen Lennartsson
Ulf Liljenbäck, FKCG, tar en språngmarsch över GryttjomFoto: Ola (efternamn?)
fältet med fallskärm över huvudet.
Anders Sunesson söker sig ner mellan
molnen över Gryttjom och Stockholms
fallskärmsklubb. Notera den kreativa
gräsklippningen på landningsfältet!
Nyköpings fallskärmsklubb har legat i med nybörjarkurser under säsongen. Här
har årets allra första kurs radat upp, med fjorton ivriga elever som spänt väntar
Foto: Sara Hall-Ericsson
på att få gå upp och göra sina första fallskärmshopp.

Foto: Fredrik Rosenlöf

Christine Senter, Gotlands fallskärmsklubb, talar
Foto: Christine Senter
klarspråk: L - E - D - I - G !

Niklas ”Turbo” Eklöf spexar
loss efter en hoppdag i
Näsinge med Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg.
Nytt höjdrekord för hiphop-häng på jeansen?
Foto: Robert Alasuutari
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Fönster
mot

HOPP
SVERIGE
Skicka bilder!
Under rubriken Fönster mot
hoppsverige vill vi att du som läser SFS förser oss med bilder
som skildrar livet på svenska
hoppfält. Det är roligt om bilden
lyfter fram något kul, vackert eller udda mitt i det vardagliga.
Skicka din bild till någon av oss i
redaktionen – adresserna hittar
du på längst ner på sidan tre.

Mattias Sundberg, Söderhamns fallskärmsklubb, under en
aningen mindre graciös landning på ett snötäckt hoppfält i
Foto: Helen Lennartsson
Mohed tidigt i våras.
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Gästskribenten:

I tankarna
på en anhörig
Fredrik Karlsson

Ina och Fredrik Karlsson.

Östersunds fallskärmsklubb

fter att ha hoppat i några år dök en tanke upp: Vad oroar sig
våra anhöriga för när vi hoppar fallskärm? Vi prioriterar vår och
andras säkerhet framför allt annat när vi hoppar, men hur hjälper
det våra nära och kära att slappna av?
Flertalet av våra anhöriga kanske går hela somrarna med det värsta tänkbara scenariot i tankarna; att en dag få ett samtal om att
dennes fru eller make, son eller dotter, syster eller bror, barnbarn eller kanske bäste vän har skadats allvarligt, eller i värsta fall till och
med avlidit under utövandet av en sport som vi som hoppare anser
är säker. Jag behövde inte leta länge för att hitta en person som inte
själv är hoppare, men som är anhörig till en fallskärmshoppare. Min
egen fru, Katarina (Ina) Karlsson ställde upp och besvarade mina
frågor. Jag känner henne väl, och trodde mig veta vad svaren skulle
bli. Till viss del hade jag rätt. Vissa svar hade jag dock inte förväntat
mig att få.

I

nas omedelbara reaktion den gången jag berättade för henne att
jag hoppar fallskärm, och att jag tyckte att hon skulle överväga att
testa det någon gång, blev att ”en sådan dödslängtan har jag inte!”.
Efter att ha besökt Östersunds Fallskärmsklubb (ÖFSK), och efter
att ha lärt känna fler hoppare, ändrade hon sig. Gemenskapen och
glädjen på klubben gjorde att hon anmälde sig till en kurs i september 2006. Tyvärr vågade hon inte genomföra alla hoppen, men gjorde däremot ett tandemhopp.
Självklart är Ina orolig när jag hoppar, och framförallt sedan vi
har fått vårt första barn. Att ständigt släpa på oron och rädslan att
något ska hända när jag är iväg och hoppar är en omänsklig börda,
som inte ens hon orkar med att alltid bära på. När jag frågade Ina
om hon någon gång har velat be mig att avstå från hoppningen,
svarade hon till min stora glädje nej, för den enkla anledningen att
hon vet hur mycket jag älskar fallskärmshoppningen, och hur bra
det får mig att må. Den enda gången hon har bett mig att avstå från
att hoppa var när jag föreslog att jag skulle landa på parkeringen till
festlokalen efter vårt bröllop.

D

en 27 januari 2010 fick vi en dotter, Lova. Hur går tankarna
kring att låta henne hoppa fallskärm när hon har åldern inne?
Det är någonting hennes far gärna skulle vilja se hända, och från
hennes mor blev svaret att ”det är ett beslut hon själv får ta”. Det
finns trots allt värre saker hon kan göra än att börja hoppa, gick resonemanget, främst eftersom att både jag och Ina vet att alla ser efter varandra på fallskärmsklubben.
Självklart kommer jag att vara orolig om Lova en dag bestämmer
sig för att börja hoppa – hon är ju min dotter. Att Ina skulle oroa
sig dubbelt så mycket om båda hennes make och dotter hoppar tror
jag dock inte kommer att hända.
Ina är väldigt aktiv i fallskärmsklubben och hjälper gärna till vid
olika evenemang. Hon berättar att även trots att hon inte själv hop-
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par så har hon aldrig
känt sig utanför. Hon
är en del av gemenskapen på klubben, och
har aldrig känt att någon ser ner på henne
för att hon inte vågade
gå klart kursen.

S

om avslutning på
vårt samtal frågade
jag Ina om hon hade
några tips till alla dem
som är anhöriga till
personer som hoppar
fallskärm, som kanske
närmare kan bringa
förståelse till vår kärlek
till sporten. Till svar
fick jag några förslag:
• Åk ut till fallskärmsklubben och titta.
• Fråga! Be om genomgångar kring fallskärmarna, säkerheten och
allt annat.
• Det fungerar inte att ständigt gå omkring och oroa sig. Det är
trots alla en större risk att något ska hända ute i trafiken än inom
hoppningen.

Privat arkiv

E

H

oppare tänker som hoppare. Vi tycker att mycket är självklart,
och att vi har koll på säkerheten. Åter igen, räcker det för våra
nära och kära att vi har koll? Fråga gärna din egen familj och dina
egna vänner hur de känner för att du hoppar fallskärm.
Enligt mig finns det tre olika icke-hoppare:
• Den som inte själv vågar hoppa, men som är intresserade, och
som gärna skulle vilja lära sig mer om sporten. De vill förstå vad
vi gör och varför. Dessa personer blir ofta oersättliga för klubbverksamheten.
• Den som accepterar att vi hoppar, men som inte är intresserad
att veta mer.
• Den som tar totalt avstånd från sporten, och låter rädslan styra.

J

ag hoppas att alla fallskärmshoppare tar hand om sina nära och
kära, som inte är en del av vår stora hoppande familj (gemenskap). Lyft in dem i klubbverksamheten och i gemenskapen på
klubbarna runtom i landet. De här människorna kan hjälpa oss
med mer än vi tror. Låt dem hjälpa till vid olika evenemang, till exempel att servera mat under hoppdagar så att vi får hoppa istället.
Ni vet själva bäst vad er egen klubb skulle kunna behöva hjälp med.
Ha ett bra fortsatt 2010 så ses vi i luften!
●
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Sveriges mest generösa klubb

– Småland
Snåla smålänningar? Det stämmer inte in på fallskärmshoppare
i alla fall. När klubben behövde en kontantinsats till sin nya kärra
frågade de medlemmarna om de kunde tänka sig att låna ut
pengar till klubben.

Mirijam Geyerhofer
Privat arkiv

E

n verksamhet som till slut kostade
mer än vad den smakade och ett
verkligt slotpris på närapå 400 kronor.
Det var verkligheten för Smålands fallskärmsklubb när de förra året bestämde
sig för att köpa ett mer ekonomiskt plan
och sälja sin Islander.
”Med tanke på antalet medlemmar
och hopp var den alldeles för dyr. Slotpriset låg på en bra bit över 400 kronor.
Alla tandeminkomster gick åt till att minimera underskottet”, säger Michael Vernersson, vice ordförande i klubben.
Islandern tar tio hoppare men minst
två måste göra en låglift eftersom bara
åtta får gå till höjd. Efter att det kom en
ny klassning räknades startvikten om och
plötsligt fick man bara ta nio hoppare.
Islandern såldes och hyrdes istället av
klubben under säsongen.
Fick gå ner i storlek

Förra våren påbörjades arbetet med att
hitta ett nytt plan. Styrelsen spenderade
otaliga timmar med att fundera på åt vilket håll de skulle gå och kom fram till att
de rent ekonomiskt var tvungna att gå
ner i flygplansstorlek för att sanera ekonomin.
”Vi fick med oss medlemmarna på en
temporär lösning på en Cessna 206. Men
vår målsättning är inte att ha en 206:a,
utan det här är ett försök att vända klubbens ekonomi”, säger Michael Vernersson.
Sagt och gjort, när det blev bestämt
vad de skulle köpa fick medlemmarna en
förfrågan om de kunde låna ut pengar till

Förra året beslutade FHS att sälja sin Islander.
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kontantinsatsen – och pengarna började
enligt Michael ”välla in”.
”Målet var närmare 300 000. Men vi
satt där hela klubben och bara såg pengahögen växa, ingen fattade varifrån alla
pengar kom”.
Och resultatet är minst sagt imponerande: ungefär 40 medlemmar har lånat
ut strax över 450 000 kronor. Någon lägsta gräns på hur mycket man var tvungen
att låna ut sattes inte, inte heller en högsta. Summorna som kommit in är allt
från 500 kronor till över hisnande
100 000 kronor.
– Så hur funkar det, får man ränta på
pengarna – och när får man tillbaks dem?
”Nej man får ingen ränta. Pengarna är
bundna i fyra år, det första året till hundra procent och sen sätts en tredjedel in på
hoppkontot år två, tre och fyra”, förklarar Michael Vernersson och tillägger att
det är något medlemmarna gjort för att
rädda klubben, inte för att tjäna pengar
på ränta.
Tyskreggad Cessna från Italien

Men trots att allting gick så bra med insamlingen så ändrades planerna litegrann. Klubbens flygchef Dan Sjöquist
åkte tillsammans med Magnus Svensson
och en flygmekaniker ut i Europa på
planjakt. Första anhalt var Frankrike och
den andra Italien. När de kom hem från
Italien hade de med sig två erbjudanden,
det ena var att köpa kärran – det andra
var att hyra den på två år. Klubben bestämde sig för det sistnämnda.
”Det är en tyskreggad 206 som står i
Italien nu, att vi valde att gå vidare med
det erbjudandet för att det är en mindre
ekonomisk risk att hyra än att köpa den
just nu. Planen är att köpa ett plan om
två år istället. Förhoppningsvis är vi i ett
bättre ekonomisk läge då”, säger Michael.
Cessnan var planerad att komma upp
till hoppstart 10 april och medlemmar-

nas pengar används delvis ändå, eftersom
det behövs en deposition på 150 000 för
ett antal månadshyror. Resterande pengar har klubben inget behov av i dagsläget
och medlemmarna kommer att erbjudas
att få tillbaks pengarna eller låta de stå på
hoppkontot.

Smålands nya hoppkärra, en tyskreggad
Cessna 206 inhyrd
från Italien.

Tandem betalar för stor del

Vad klubben hade sparat på att ha en
handpenning på över 450 000 kronor
istället för 300 000 räknade man inte ut.
Däremot visar kalkylerna på att det faktiska slotpriset kommer att halveras, till
runt 200 kronor, en väsentlig skillnad.
För att få ytterligare hjälp på traven
att sanera ekonomin hökde klubben i år
sina hoppriser med en tia, till 180 kronor
för alla, medlemmar som gästhoppare.
”Det är inte bara Småland som låter
tandem betala en allt för stor del av kakan, ingen vill gå i bräschen för att låta
hoppningen kosta vad den kostar. Utanför Sverige kostar hoppningen mycket
pengar, det är nog en utveckling som vi
får rätta oss efter. Men ingen vill ju vara
först, definitivt inte vi.”
■

Privat arkiv

Text
Foto

Privat arkiv

Och visst kunde de det. Nästan en halv miljon kronor.

Micael Vernersson, vice
ordförande i Smålands
fallskärmsklubb, ser
fram emot att få ekonomin på rätt håll igen.

Svenskt mästerskap i delar
Det har tidigare år varit problem med att få till en fungerande
organisation kring SM. Olika uthoppshöjder och krav på förutsättningar för de olika grenarna har ställt till det. Därför beslöt
tävlingskommittén att dela upp SM i två delar i år. Frifallsgrenarna för sig och kalottgrenarna för sig. Nu blev det inga tävlande som ställde upp i kalottformationsgrenarna. Svenskt
mästerskap i precision genomfördes på Moheds flygfält av Söderhamns fallskärmsklubb den 13-14 augusti. Anders Karlsson tog hem guldet före silvermedaljören Micke Alpfors och
bronsmedaljören Reijo Hirvonen.
Stockholms fallskärmsklubb arrangerade SM i frifallsgrenarna och genomförde på samma gång nordiskt mästerskap. SM
i FS4 vanns av Bardagi, friflygningen av Divine och speedhoppningen av Fredrik von Schmalensée. Mer om SM kommer du
att kunna läsa i nästa nummer och till dess kan du kolla in resultaten på www.sff.se
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Nära ögat!
av Anna Maticic, Skånes fallskärmsklubb

D

et var en varm sommardag i juni förra året,
och jag skulle upp och hoppa.
Mitt hopp gick bra och jag var nöjd fram tills
jag hängde i skärmen. Utan att reflektera så
hade jag hamnat helt fel och hängde nu ovanför
träden på 500 meters höjd. Jag tänkte att ”det
här är ju lugnt, jag kommer att flyga över träden
och sedan landa snyggt på D-fältet”. Men tji fick
jag.
Där hängde jag och tappade en himla massa
höjd och rörde mig inte en millimeter. Nu hade
jag både tappat höjd och börjat närma mig träden.
”Fuck - fuck - fuck” gick igenom mitt huvud
och jag bestämde mig för att vända om och
landa i en kohage istället. Sagt och
gjort, det blev en 180-graderssväng och nu var jag
på väg mot kohagen i en
jävla fart, och tappat mer
höjd hade jag också gjort.
”FUCK - FUCK - FUCK, så
här vill ja definitivt inte landa”, var min enda tanke.
Och sen kom den dummaste tanken av alla (något jag inte visste då): jag

gjorde en 180-graderssväng till, för i mitt nykläckta fallskärmshuvud fanns bara tanken att jag
skulle landa i motvind.

Sen kom kraschen. Jag tror att jag låg där i
någon sekund innan jag kvicknade till.
Jag insåg att jag nog hade klarat mig och for
upp för att kolla om något var brutet – nej, inget
var brutet och jag hade inte heller landat i någon
koskit...

D

är drog jag i vänster styrhandtag och befann mig helt plötsligt face to face med
marken. Den sista tanken som for igenom mitt
huvud innan impact var ”detta kommer
att göra ont!”.

D

ock så hade jag djävulskt ont i knäna. Nu i efterhand insåg jag att jag
gjorde en låg toggleturn som kunde ha
slutat riktigt illa, men istället blev det
”bara” kass minisk och skadat korsband... Men det var nära.
För nära.
●

Illustration: Lelle Andersson

Nära ögat? Alla vill höra din berättelse...
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.

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

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

Fallsvenskan-administratör sökes

20-mannahoppning

Mer groundlaunching

Förbundets tävlingskommitté efterlyser någon som kan administrera Fallsvenskan-tävlingarna.
Fallsvenskan är en relativt ny tävlingsform som startade
2004 för att göra det enklare att börja tävla och därmed öka
tävlingsintresset. Man har chansen att tävla i fyra omgångar
under året. De tävlingssugna gör hopp enligt en speciell lottning och laddar sedan upp filmen från hoppet på www.fallsvenskan.se. Hoppen kan göras på vilken klubb som helst och
med vilka hoppkompisar som helst. Både färska hoppare och
erfarna får vara med.
Uppdraget går ut på att ansvara för att tävlingarna blir av,
bestämma datum för tävlingarna och sprida information om
dem i fallskärmssverige samt hålla i kontakten med de tävlande och domarna. Du som är intresserad, hör av dig till Håkan
Dahlquist, tävlingskommitténs ordförande, på hakan@sff.se.
Läs mer om Fallsvenskan på hemsidan: www.sff.se under
Tävling/Fallsvenskan

Mark Wemhöner arrangerade i somras
organiserad 14-mannahoppning hos fallskärmsklubben Aros i Västerås, uppskattat och mycket lyckat.
Nu följer Mark upp med en 20-mannahelg den 18-19 september på Gryttjom hos Stockholms Fallskärmsklubb.
Målsättning är att göra medel till svåra 20-manna formationer i en öppen
och lärande miljö. Svårighetsgraden på
formationerna kommer att anpassas för
gruppen.
Anmälningsavgiften är 250 kr, kostnad för hopp och eventuell Gryttjomavgift tillkommer. Det kan fortfarande finnas några slotter kvar; skynda att maila
Mark för mer info på mark@glassbil.net

Du läste väl artikeln om groundlaunching i förra
numret? Nu anordnar Joey och Lena Jones på
Fluid Sky Adventures tre introduktionskurser i
groundlaunching i Klövjö, Jämtland. Kravet för
att delta är minst 500 fallskärmshopp varav
minst 200 hopp på en 135 kvadratfots skärm
eller mindre. Varje kurs har bara fyra platser
så skynda er in med anmälan. För mer info och
anmälan, maila Joey Jones på genfx@gate.net.
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SFF – en frivillig försvarsorganisation
Som svenska fallskärmshoppare är vi delaktiga i
en av landets 19 frivilliga försvarsorganisationer.
Sammantaget har organisationerna nästan
580 000 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
*Källa: FM, frivilliga försvarsvi regelbundet försvarsinformation.
verksamheten, 2009.

Kyligt samarbete mellan 14 nationer
Årets högst prioriterade övning i norska försvarsmaktens program – Cold Response 2010 – har delvis hållits i Sverige. Under Cold Response bjuder man in flyg-, marin-, och arméförband från Nato och PFP-länder. (PFP, Partnerskap för fred)
Totalt deltog från 14 nationer cirka 8 500 soldater och sjömän, varav ungefär tusen svenskar, på övningen som ägde
rum 17 februari till 4 mars mellan Riskgränsen och Abisko.
”Vi har fått möjlighet att öva tillsammans med andra nationer i ett stort sammanhang. Det är mycket bra förberedelser inför kommande insatser. Dessutom finns flera likheter
med den här miljön och till exempel Afghanistan. Det är extrema förhållanden, långa skjutavstånd och brist på skog”, sa
den svenska kontingentschefen, överste Olof Granander till
forsvarsmakten.se efter övningen.
Mirijam Geyerhofer

Knut Stövne (i vitt), den
norske övningsledaren
för hela Cold Response.
Här leder han övningen
från en norsk Leopard
121 som kämpar sig genom ett snöfyllt dike
strax norr om Gratangen. Det röda krysset på
fordonet anger att det
tillhör Eastland, den styrka som i övningen invaderat Northland (Norge i
verkligheten).

F ot o: Niklas Englund,
Försvarsmakten

Vill du jobba inom försvarsmakten? Sök nu!
• Grundläggande militär utbildning, GMU, är en nyhet som införs
nästa år. Utbildningen är på tre månader och utförs vid olika tidpunkter
på flera olika platser i landet. Alla detaljer är inte klara men är du intresserad anmäler du intresse på www.forsvarsmakten.se /rekryteringskontoret. Efter utbildningen uppfyller du kraven för att ingå i Hemvärnet
med den nationella skyddsstyrkan, och för att fortsätta att utbilda dig
till soldat eller sjöman vid ett insatsförband.
• Är du intresserad av att lära dig flyga fjärrstyrda obemannade flygplan, så kallade UAV:er? Försvaret rekryterar löpande både militära och
civila för sina kurser.

• Vill du bli yrkesofficer men har inte gjort värnplikten? Då kan du
söka aspirantutbildningen (har du gjort värnplikt söker du istället officersutbildningen direkt). Ansökning sker under sensommaren 2010, på
hemsidan www.forsvarsmakten.se kan du klicka i att få en påminnelse
när det är dags.
• På hemsidan finns också icke-militära tjänster utlysta: till exempel
veterinär, sjuksköterskor och sjukgymnaster.
• Mer info och ansökningsformulär för dessa och andra utbildningar
och lediga jobb hittar du på www.forsvarsmakten.se.
Mirijam Geyerhofer

Under hösten kommer Bardagi, Svenska landslaget i FS4, att arrangera tunnelläger dels i England 4-7 november och i Bottrop, Tyskland om intresse
finns. Under tunnellägret i England kommer hela laget att finnas på plats
som coacher medan lägret i Tyskland kommer kunna köras vid intresse vid
flera tillfällen.
England: Vindtunneln ligger i Bedford, Storbritannien, cirka nio mil norr
om London. Där finns även ett gym, en relaxavdelning samt en surfingsimulator i samma byggnad som vindtunneln. Mer info om själva tunneln hittar du
på www.bodyflight.co.uk
Tyskland: Vindtunneln ligger i Bottrop, cirka åtta mil öster om Weeze airport, Dusseldorf. Även här finns andra aktiviteter, exempelvis bobåkning och
inomhusskidåkning. Mer info på www.indoor-skydiving.com
Vindtunnelträning är ett suveränt sätt att förbättra sig eftersom man uteslutande kan koncentrera sig på att träna tekniker. Även en nykläckt hoppare
brukar ofta kunna flyga tremanna eller fyrmanna i slutet av ett tunnelcamp.
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All flygtid är antingen 1-on-1 med coach, 2-on-1 med coach, 3-on-1 med
coach alternativt 4-manna med coachen utanför tunneln. Samtliga medlemmar i Bardagi är AFF-instruktörer. Dessa tunnelcamp riktar
sig till alla – nybörjare, erfarna
hoppare och fyrmannalag.
Priset är 8 400 kr/tim inklusive coaching. Deltagarna
löser resorna till och från
Bedford eller Bottrop själva.
Vill du ha mer information innan du bestämmer dig, eller
övriga anmälningsinstruktioner,
skicka ett mail till:
tunnel@teambardagi.se
Bardagi, Svenska landslaget i FS4

foto från Bardagis blog

Tunnelcamp med Bardagi, svenska mästarna i FS4
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Käppi
Under sitt första år som fallskärmshoppare vann han hoppligan i hemmaklubben, Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg,
med över 360 hopp. Blott 21 år gammal, och med två år i
sporten, har han hunnit göra över 800 hopp och har som
mål att tävla i Canopy Piloting SM till sommaren.

Text

Mia Spillman

Foto

Johannes Bergfors

riks första kontakt med fallskärmshoppningen var 2007, när han gjorde
ett tandemhopp i vad som senare skulle
komma att bli hans hemmaklubb. ”Tandem
var en häftig grej, men mest för nördar”, säger
han lite finurligt. Att lära sig att hoppa fallskärm var ingenting som lockade just då.
Under hösten samma år kom han dock i
kontakt med base-hoppningen via olika videoklipp han hittade på YouTube. ”Det var mest
filmer från Norge, när de hoppade från klippor
och sådant” säger Erik. ”Det var så intresset
ökade”. För att hoppa base var det dock en bra
idé att först kunna hoppa fallskärm, fick han
veta, och under årsskiftet 2007-2008 bokade
han därför in sig på en kurs hos FKCG, Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg.

E

Karriär i full rulle

Tiden gick, och i april 2008 gjorde Erik sin
första nivå som AFF-elev. Vädergudarna var
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Ålder: 21 år.
Klubb: Fallskärmsklubben
Cirrus Göteborg, FKCG.
Familj: Flickvännen Elin Kjellberg.
Började hoppa: 2008.
Antal hopp: Drygt 800 plus
cirka 150 base-hopp.
Yrke: Glasmästare.

dock inte på hopparnas sida den våren, och det
skulle komma att dröja tills i juni samma år innan han blev klar med kursen. Därefter har det
varit full rulle på karriären som hoppare.
Veckan efter att Erik blev klar med kursen
hade FKCG hoppvecka, och antalet hopp ökade i en lavinartad takt. Sextio hopp gjorde han
under den hoppveckan, och vann så småning-
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Johannes Bergfors

NYFIKEN PÅ
Erik Käppi är en duktig
kalottflygare, här med blicken
riktad mot SM i swooping.

om hemmaklubbens hoppliga, med hisnande 360 hopp.
Kvantitet var målet

Det var dock inte nog för Erik, som under vintern det året bestämde sig för att
besöka Skydive Spain i Sevilla i Spanien
under deras Christmas Boogie, för att
öka på antalet hopp. Därifrån kom han
hem med ytterligare 100 hopp i bagaget.
”Målet var hela tiden att få många
hopp” säger han, ”och ett av de främsta
målen var att nå upp till 500 hopp för att
få flyga de skärmar jag ville flyga, och för
att få testa på att hoppa med en wingsuit”. Numren betydde mer än kvalitén på
hoppen just då, och det stora målet var i
slutändan detsamma som när han först
började hoppa – han ville testa på basehoppning.
”Hela tiden tjatade jag på folk att få
följa med och hoppa base, men blev
övertalad att vänta”, säger han och tillägger sedan: ”Ett tag minskade därför intresset för det, och fallskärmshoppningen
tog övertaget”. Då var det swooping som
lockade.
Satsar på swooping

Johannes Bergfors

Erik har satsat rejält på kalottflygningen,
och det är det han tycker mest om inom
sporten. Till sommaren kommer han att
delta i SM i Canopy Piloting, som anordnas i Sundsvall, och det kommer att
bli hans första tävling.
”Jag är ingen tävlingsmänniska”, erkänner han. ”Jag har ju hoppat så mycket
för att nå upp till mina mål. Man behöver inte ha ett event för att det ska vara
en tävling – hela livet och sporten i sig är
en stor tävling!”

30

Efter lite betänketid tillägger han: ”Jag
är ingen person som gillar att skryta,
utan jag försöker att bevisa mig själv
istället. Jag blir lätt besviken när jag inte
når upp till målen jag har satt.”
Kameraflygning ger inkomst

För att ha råd att hoppa så mycket som
han gör så filmar Erik en hel del tandem.
”Min första kamerautrustning köpte jag
för 3 000 kronor, komplett. Det var
tungt och otympligt, men med hjälp av
den sparade jag ihop till fräscha grejer,
främst genom att filma tandem.”
I början var han väldigt försiktig, och
var väldigt noga med att inte råka gå lågt
på ekipagen. Med tiden blev han dock
mer bekväm med rollen som kameraman. ”Jag vill fortfarande utvecklas och
Elin Kjellberg,
flickvän
”Att bo med Erik
innebär snack
om fallskärm
dygnet runt, eller
snack om hur vi
ska fixa mer
pengar till hoppningen. Erik är
sjukt målmedveten och inget kan
stoppa honom. Tyvärr kommer jag
ofta i andra hand, men det är tur att
jag också är hoppare, annars hade
jag aldrig orkat med honom. När Erik
började hoppa tyckte han att jag var
jävligt erfaren för att jag hade typ
100 hopp, och jag lärde honom att
packa, men det tog inte lång tid för
honom att gå om mig i allt inom sporten. Trots att han kan vara ego, och
jävligt insnöad på grejer, är han ändå
en riktigt bra kille att hänga med.”
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Johannes Bergfors

NYFIKEN PÅ

Johannes Bergfors, vän och
klubbkamrat
Erik Käppi kan lätt
uppfattas som att
"bara" vara hoppkåtheten personifierad, men hans
inlärningskurva går snabbt uppåt också. Hans jakt efter att pressa gränser misstogs i början som ett världsmästarsyndrom men visade sig vara
jakt efter bra resultat, och på något
sätt verkar han kunna bli duktig på allt
han ger sig in på. Vare sig det är
swooping, friflygning eller tandemfilmning. Käppi är säker både i luften och
i sig själv, vilket gör att han verkligen
blivit en hoppare och vän att lita på.
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trodde många att jag var ung och omogen, men när de har lärt känna mig har
de ändrat uppfattning snabbt.”
Tid, pengar och energi

Inte många unga har tiden eller pengarna
att hoppa så mycket som Erik har gjort.
Erik förklarar detta med att han redan efter högstadiet började jobba som glasmästarlärling. Han fick en stadig inkomst och fast anställning redan vid tidig
ålder. Arbetstiderna, som var fördelade
från måndag till fredag gjorde att han
hade alla helger ledigt. Det i sig har gett
honom de ultimata förutsättningarna för
att kunna hoppa mycket. ”Jag har haft tiden, pengarna och energin”, säger han.
”Jag har aldrig upplevt hur det är att vara
fattig student.”
Bara ett par veckor efter att Erik hade
börjat hoppa fallskärm hände något som
har motiverat honom ytterligare till att
hoppa mycket. ”Jag träffade en tjej på
klubben” säger han med ett litet leende
på läpparna. Tjejen heter Elin Kjellberg,
och hade börjat hoppa året dessförinnan.
”Hennes brinnande intresse för sporten har gjort att jag har blivit mer aktiv
ute på klubben” säger Erik. ”Det finns
ingen som känner mig bättre än hon gör.
Sen ett år tillbaka är hon även sambo
med mig.”

jer nio år mellan honom och hans syster,
som är den näst yngsta i barnaskaran.
Han har även tre äldre bröder som alla är
minst tio år äldre än honom.
Erik själv föddes 1988 i Göteborg, där
han även är uppvuxen. Hans ungdom
har varit lite strulig, och skolan har väl
kanske inte fungerat så bra alla gånger.
Under högstadiet bytte han skola tre
gånger, vartefter han valde att börja jobba som glasmästarlärling istället för att
hoppa på gymnasiet. Som 18-åring flyttade han hemifrån, och blott året senare
började han att hoppa fallskärm. Vad
som hände därefter är historia, och vad
som händer framöver – det återstår att se…
Erik Käppi är ett namn att räkna med,
och kanske får vi se honom bland Sverigeeliten i swooping inom en snar framtid.■

Erik Käppi är en duktig
kalottflygare, som siktar på SM i swooping
till sommaren.

Eric under en av
träningsomgångarna
på årets SM i swooping i Sundsvall.

Yngst av fem syskon

Allt har dock inte varit en dans på rosor.
Erik är yngst av fem syskon, och det skil-

Jens Eklöf

bli bättre. Eftersom jag mest har friflygit
så har jag inte full kläm på det där med
magflygning. Drömmen är att kunna ta
klivet över till att bli tandempilot när
chansen ges, och att kunna ha fallskärmshoppningen som jobb så småningom.”
Redan från första början var folk förundrade över Eriks vilja att hoppa och
att hoppa mycket. Allt som oftast var han
förste man att skriva upp sig på dagens
första lift. Han åkte många gånger lång
väg ut till fallskärmsklubben bara för att
få det där extra hoppet, och fick snabbt
CI:s ögon på sig, på gott och ont.
”Själv tycker jag att jag har gjort saker
och ting genomtänkt” säger Erik med ett
litet leende. ”När folk fick veta min ålder
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Halmstadsklubben har
förmånen att hoppa i vackra omgivningar, Tylösand respektive Lahomsbukten i bakgrunden.

Halmstads
Text

Mirijam Geyerhofer

Foto

Peter Alkeryd och Simon Lundgren

Halmstad fallskärmsklubb visar hur lätt det kan vara att plötsligt bli tvungen att
stänga igen på grund av dålig ekonomi och oseriösa samarbetsparters.
Men den visar också hur samarbete – och ett litet gult flygplan – kan vända allting från det svartaste svarta till solsken på nästan ingen tid alls.
”På ett års tid gick vi från stora skulder till ett läge som ser riktigt bra ut”, säger klubbens ordförande Gustav Mogren.

Simon Lundgren

Den gula Cessna 205:an,
”Ester”, blev vändningen
för HFSK.
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almstad fallskärmsklubb har sedan
urminnes tider fått draghjälp av
militären. Tack vare ett antal hundra kadetthopp per år – som försvaret betalade
utbildningen för – rullade det in pengar
som klubben hade råd att flyga sin
AN2:a för.
När man sedan skar ner inom försvaret runt 2003/2004 ställde man in utbildningarna, och där började problemet:
en enorm intäkt försvann men klubben
levde på samma sätt som den alltid gjort,
men med betydligt mindre plånbok.
2006 gick det inte längre. Klubben
hade jätteskulder till förbundet och kre-

diten på banken var maxad. De fick helt
enkelt tänka om. AN2.an såldes och en
Cessna 182 hyrdes in från Skydive Sweden. Allt såg okej ut.
Styrelsen byttes ut

2007 gjordes en enorm rokad på klubben, nästan hela styrelsen byttes ut och i
stort sett alla med mångårig erfarenhet
lämnade över föreningen till ett gäng nya
hoppare.
Men ingen var orolig, inför säsongen
2008 såg det ljust ut, den gamla styrelsen
hade förberett allting bra inför övergången och Skydive Sweden skulle ta över och
sköta driften av hoppningen med sin
PAC. De skulle också ta hand om alla
tandem. För första gången på flera år
skulle Halmstadklubben slippa oroa sig
för att inte kunna driva ordentlig hoppning.
”Äntligen skulle vi komma igång, vi
skulle bara ösa tandem, vi skulle få hit en
PAC och det skulle komma folk från hela
landet och hoppa i Halmstad. Vi skulle i
stort sett bara behöva sköta kiosken och

Svensk Fallskärmssport nr 1, 2010

Simon Lundgren

KLUBBSVEPET
Halmstads fallskärmsklubb, HFSK

Hoppfält: Halmstad flygplats.
Klubben har en stor hangar att
packa i och stora landningsytor.
Klubbstugan går att övernatta
i. Kiosk med kaffe och godis.
Flygplan: Cessna 205, SE-EST.
Antal medlemmar: 23 förra året.
Grundades: 1985.
Utbildbildningsform: AFF.
Hoppris: 160 kronor för medlemmar, övriga 180.
Hemsida: www.hfsk.se

Magnus Larsson och Peter Alkeryd lämnar "Ester".

Räddades av ”Ester”

Men så kom vändningen, i form av ett
gult litet flygplan och två tandempiloter
från Skåne. SFK:s Mats ”Malle” Andersson hyrde ut sin till klubben, Joar Stenquist och Jens Thögersen med flera från
42:orna kom och tog hand om alla tandem.
”Joar och Jens hoppade järnet! Och vi
har ett suveränt samarbete med Malle,
han sköter planet som sitt eget barn och
vi får in duktiga piloter som flyger, det är
aldrig något problem. Malle är en stor
del till att vi har kommit så här långt”,
säger Gustav.
Om 2008 var fylld av förvirring och
bitterhet så blev sommaren därpå raka
motsatsen.
”Säsongen 2009 blev ett fantastiskt
år! Jag tror att alla inblandade håller med
om att det gick bättre än vi hade hoppats. Alla skulder och hela krediten hämtade vi igen med god marginal, på ett års
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tid gick vi från stora skulder till ett läge
som ser riktigt bra ut”.
Vill fixa klubbstuga

Klubben hade 23 förnyade förra året och
kunde köra lite back to back. Ett hopp
för medlemmar kostar 160 och för icke
medlemmar 180. Eftersom cessnan har
ett slotpris på 170 kronor gör det att intäkterna för tandem går rätt in i föreningen.
”Tack vare att vi fick tag i ett sådant
perfekt flygplan tog vi oss ur krisen, två
tandem och en kameraman fyller planet,
det rullar in pengar och det behövdes
verkligen”.
Nu ser medlemmarna framåt och
hoppas få slippa höra frågor som ”Va?
Finns den klubben fortfarande” när de
säger att de hoppar i Halmstad.
Nästa punkt på listan är att få till en
ordentlig klubbstuga så att man kan
stanna kvar på kvällstid. Hoppfältet ligger förvisso på gångavstånd från centrum men många vill gärna stanna kvar
och umgås även efter sista liften.
På en liten klubb blir det lätt så att
eldsjälarna får dra ett ganska stort lass
och Halmstad är inget undantag. Deras
CI Mats Svensson är även tandembokare, elevkontakt, kursledare och ska förhoppningsvis snart utbilda sig till AFFinstruktör!

ska bedriva verksamhet samtidigt, detta
eftersom de delar flygfält. Problemet har
lösts genom att dela upp veckodagarna
mellan sig på ett lite halvinvecklat sätt.
Ett aktuellt schema finns på hemsidan,
som för övrigt håller på att byggas om,
något som också fått ligga på vänt medan ekonomin har vänts.
”Att göra det snyggt och ordentligt
kostar en del pengar men det har vi ju
nu. Pengar, nytt folk och ny energi, säger
Gustav Mogren och passar på att hälsa
alla landets hoppare välkomna till Halmstad i sommar.
”Det här är ju ett av Sveriges vackraste hoppfält, att göra ett sunset en sensommarkväll, det är så nära religiös upplevelse man kan komma”, säger han och
skrattar.
■

Gustav Mogren lämnar
steget längs den vackra
Hallandskusten, stranden i Tylösand sträcker
nedan till vänster.

Allt-i-allo på klubben

”Mats Svensson… Ja, vi hade inte klarat
oss en sekund utan honom, han är
grym”, säger Gustav.
Klubben har valt att bara köra AFF och
planerar att ha två, eller max tre, kurser
med mellan fem och tio deltagare i år.
Tidigare år har det varit en del meningsskiljaktigheter mellan fallskärmsklubben och segelflyget gällande hur de

Peter Alkeryd

gräsklipparen lät det som”, säger Gustav
Mogren.
Men så kom dråpslaget, bara veckor
innan säsongen skulle dra igång drog sig
Skydive Sweden ur samarbetet, utan förvaring. Och helt plötsligt blev det problem med hyran av deras 182:a.
”Det gick käpprätt åt helvete”, säger
Gustav Mogren sammanbitet.
”Vi hade inget plan, inga tandempiloter, inga medlemmar, en oerfaren styrelse
och ingen visste någonting. Samarbetet
med Skydive Sweden som skulle bli så
bra… Allt rann ut i sanden”.
Sommaren blev katastrofal och i augusti var det riktig kris.
”Vi satt ute på fältet en kväll och ställde frågan rakt ut: ska vi lägga ner? En
omröstning där och vi hade gjort det”,
säger han.
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PRYLT O R G E T
P

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.

S Ä L J E S
(23 feb) Säljer följande prylar (nypris i parentes): • FSoverall Airtouch, svart med grepp i silver/ljusgrå. Bootisar, dubbla grepp etc. Använd under en säsong i FS4laget Top Gun. Måttsydd åt mig, 177 cm och
normalbyggd. Pris: 2.200 kr (3.400 kr) • FS-overall Airtouch, svart med grepp i blått. Bootisar, dubbla grepp
etc. Lite mindre sliten än ovanstående. Måttsydd åt
mig; 177 cm och normalbyggd. Pris: 2.400 kr (3.400 kr)
• Neptune digital höjdmätare inklusive silikonskydd.
Pris: 1.500 kr (2.650 kr) • Pro Dytter. Pris: 900 kr
(1.600) • Oxygn A3, svart hjälm m flip-up visir (M) inklusive en Optima ProDytter. Denna kan eventuellt säljas separat. Pris: 2.800 kr (3.400+2.050 kr) • Javelinrigg m höft- & bröstringar tillverkad 08/96, passar
165-185 cm. Fräsch och underhållen sedan inköpet av
rigger. PD-R 126 Reserv tillverkad 06/96. Cypres, tillverkad 01/02 (8-årsservice nyss utförd & betald) • Pris:
10.500 kr (ca 29.000 kr). Kontakta Seth Ericson, telefon:
070-693 40 25, e-post: seth@stuntgruppen.se

orange/gul, ca 500 hopp.) Välvårdad. Prisidé: 17.000:• Båda utrustningarna passar ca 165 cm längd • Div.
annan utrustning finns oxå: hjälmar, gearbags, overaller,
höjdmätare osv. Kontakta Annika eller Anders, telefon:
031-58 19 81, e-post: annikawavik@hotmail.com
(1 maj) Komplett nybörjarutrustning säljes! Kalott: Silhouette 190 (2008, 50 hopp, svart-vit-orange). Rigg:
Vector 1992, passar bra till mig som är 180 cm och 75
kg. Cypres 2, tillv. 2005. Cypresen batteribyttes 2009.
Övrigt som ingår: Hjälm, gogglar, höjdmätare, Dytter,
extra äldre 150-kalott. Pris 20.000:- Kontakta Carl Hölscher, telefon: 073-0203405, e-post: carl@holscher.se
(3 maj) Spectre 135 från 2004 till salu. Har endast använt den max 50 hopp sedan inköp. Färger blå och gul.
Har tänkt mig 8.500:- för denna skönhet. Kontakta Jimmy Sandberg , telefon: 0705-68 42 49, e-post: tandempilot.jimmy@gmail.com

måttsydd för mig, men sitter mer eller mindre perfekt, är
193 lång och cirkus 105 kg utfyllnad. Den har gått max
15-20 hopp och är i mycket bra skick. Färgerna är svart
med blå detaljer. Finns i Gryttjom för att provhoppas.
Kontakta Piotr, telefon: 0708-629179, e-post:
pin303@gmail.com
(19 juli) Prylar säljes: 1 st SonyPC 101 med cookielåda.
1.800 kr. 1 st blå och vit freefly-overall (Intrudair, 1 hopp)
1.800 kr. 1 st helt ny ohoppad Crossfire2 (US$ 1990 vad
det nu blir i kronor). Kontakta Ingemar Eriksson, e-post:
ingemare@hotmail.com
(13 aug) Kompletta riggar till salu: • Javelin TJN, tillverkad 96-12, svart med gula och lila detaljer, värdering
2.000:- Reserv PD 126-R, tillverkad 96-12, värdering
1.500:- Huvudskärm Stiletto 135, tillverkad 96-11, lila
och gul, värdering 1.500:- Besiktad och hoppad 2009.
Utrustningen säljes i första hand komplett. Pris 5.000:• Javelin TJN, tillverkad 95-10, svart, värdering 1.500:Reserv PD 126-R, tillverkad 95-03, värdering 1.000:Huvudskärm Crossfire 1 109, tillverkad 01-05, grön, värdering 3.000:- Cypres 2, tillverkad 08-01, värdering
7.500:- Besiktad och hoppad 2009. Utrustning säljes i
första hand komplett. Pris 13.000:- • Bonehead Mamba Stl. M, Pris 2.000:- • Bonehead (öppen hjälm) Stl.
M, Pris 1.000:- • Allt finns i Uppsala men kan skickas.

(29 juni) Jag vill köpa en Crossfire 2 strl 99. Fräsch ska
den va! Någon som känner för att sälja? Kontakta
Christina Eriksson (i FKCG), telefon: 070-7337008, epost: mittnamnvarredantaget@gmail.com

(27 feb) Söker en komplett nybörjar-rigg. Har A-cert, är
182 cm lång och väger 78 kg. Kontakta Andreas Fransson, telefon: 0736-45 13 55, e-post: frallan_vit@hotmail.com

(5 juli) Nån som har en Cypres över? Är intresserad att
köpa isåfall. Kontakta Björn Edström, e-post:
be@bjrn.se

(23 mars) Jag söker efter en PD 113R från 92-95. Har
du en så kontakta Lennart på lennart.vestbom@swipnet.se eller mobil 073-987 99 89
(4 april) Har du en begagnad Factory Diver-hjälm att sälja till mig, storlek M? Hör gärna av dig till Boel Stier, telefon: 0704 800 988, e-post: boelstier@gmail.com

(6 april) Birdman Skyflyer 3 säljes. Overallen passar mig
som är 178/83. Overallen har gått max 100 hopp, troligen
hälften. Pris 3.500:- Kontakta Thomas 0707-23 93 11

(19 maj) Jag har en Velo-96 att sälja. Nya linor färre än
10 hopp. Pris 6.500:- då kan du få med de nästan nya
bärremmarna. Kontakta Henrik, telefon: 070-308 09 05,
e-post: mailto:signthesky@hotmail.com

(6 april) Är det någon som har en komplett utrustning att
sälja? Och som dessutom passar på en kropp som är
187 cm lång och som innehåller en skärm på 170-190
kvadratfötter så är jag väldigt intresserad. Kontakta Anders Persson , telefon: 070-3098031, e-post: andpe42@yahoo.se

(6 april) Säljes: Javelin Odyssey RSK1 -07. PD 113 -07.
Sabre2 120 -07. Grejerna har bara gått sisådär 50
hopp. Jag är 175 cm, 75 kg och på mig sitter den som
ett smäck. Allt för 27.000:- Björn Bäckström, telefon:
070-5928584, e-post: bjorn@ufk.nu
(7 april) Helt oanvänd FF-hjälm till salu: Skysystems
HR2, storlek L, färg svart, förvaringspåse inkluderat.
Pris: 1.900:- eller bud (nypris hos Uffes 2.600:-) Kontakta Martin Hämä (SF), telefon: 070-721 72 00, e-post:
skydivermartin@gmail.com
(12 april) Jag har en Cypres 1 till salu som kan hoppas
till och med augusti i år. Servad och med batteri som
räcker hela tiden ut. Montering och ompackning kan
också ordnas samtidigt. Kontakta Jens Åström, telefon:
070-1514046, e-post: jenast@gmail.com
(17 april) • Pro-dytter, pris 1.000:- Kan användas som
höjdvarnare eller digital höjdmätare. • Skytronic GFX,
pris 1.300:- • Parasport overall, moderiktiga FS-färger.
Svart med marinblå grepp. Mega booties, underarmsficka för höjdmätare. Något moddad i ryggen och sidorna. Bootisarna behandlade med Liquid-soul för längre
hållbarhet. Passar mig 185 cm lång och hyggligt normalbyggd. Gjort ca 150 hopp och 10 tim tunnel. Pris 2000:- Kontakta Mikael Kaulanen, telefon: 0768 985 522,
e-post: kaulanen@gmail.com
(22 april) Kanonfin rigg till salu. Gått under 100 hopp:
Icon I1, svart och grå med lite orange. Mamba 104, neongrön. Smart 110 resrv. OBS! Ingen Cypres. Allt är från
2007. Sydd för person runt 185 cm.
Pris 20.000 kr. Säljes helst komplett men kan tänka mig
att sälja delvis. Kontakta Mikael Kaulanen, telefon: 0768
985 522, e-post: kaulanen@gmail.com
( 25 april) Hos Uffes Hoppshop finns nu min mångfärgade Spectre 150 (endast kalotten). Den har gått ca 250
hopp. Hör med Uffe om Du är intresserad av köp! Lennart Klackenberg, e-post: klacken@swipnet.se
(26 april) Contour HD 1080 säljes, helt ny. Pris 3.000:Kontakta Tobias Rådesjö, e-post: emstars2000@hotmail.com
(27 april) Säljer en så gott som ny Bonehead Mamba st
M, pris 2.500:- Kontakta Kenneth Ahlberg, telefon: 070754 38 48, e-post: ken.ahlberg@bredband.net
(30 april) Till salu: • Javelin TJN -98 (svart). PD126R (98, 1 hopp). Spectre 135 (-97, blå/gul, ca 600 hopp).
Prisidé: 14.000:- • Javelin TJN (-99, svart m. grå/lila
detaljer). PD 113R (-99, 1 hopp). Spectre 135 (-00,
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(12 juni) Säljer två grymma, helt nya riggar. Inte ett hopp
på någon av dem och omedelbar leverans. Finns i Norrköping/Stockholm: • Rigg Icon Sport 6 från december
2009 (container för 168-190 kvadratfots skärm, helsvart
med liten röd detalj på ryggen). Huvudskärm Pilot 168
kvadratfot (röd, med svart mittcell, inte ens varit packad). Reserv Smart 190 kvadratfot (gul, med vit mittcell).
Noll hopp på utrustningen. Allt från december 2009. •
Rigg Helium (svart, med röd insida). Skärm Troll 285
kvadratfot (ljusblå, med svart mittcell). Reserv 9 kvadratfot (se www.escochon.com/paraply.jpg), skickas
med gratis. Noll hopp på utrustningen. Skärmen har
inte ens varit packad, allt från januari 2010. • Båda riggarna är sydda för 190 cm längd. Är det någon som
absolut behöver hjälm eller höjdmätare osv med utrustningen kan vi komma överens om något vettigt. Pris på
båda är listpris enligt tillverkare (utan fraktkostnad och
väntetid). Kontakta David McCann, telefon: 070-527 01
31, e-post: david@mccann.nu
(16 juni) Säljer fortfarande en så gott som ny Bonehead
Mamba st M, huvudomfång ca 54 cm.
Pris 2.500:- Kontakta Kenneth Ahlberg, telefon: 070754 38 48, e-post: ken.ahlberg@bredband.net
(3 juli) Komplett kamerahjälmutrustning säljes: •
Proffskamerahjälm Vapor Wes Pro /svart - Sky System.
Försänkta quickreleases till video och stillbildskamera.
One size fits all - storlek ändras lätt. Cameye för full
kontroll (lysdiod för on, rec, paus och off). Tungavtryckare till stillbildaren. Alla kablar och knappar integrerade i
hjälmen. Smart och smidigt cutsystem • Sony HD-kamera HDR-CX11E med vidvinkel från Cookie 0.45 med
uv-filter, 2 st 60 min minneskort. Neoprenskydd. Lasersikte. Kablar, fjärrkontroll. • Canon 1000D digital systemkamera med objektiv EFS 18-55 1:3.5-5.6 IS, 2 st
4GB Extreme 3 minneskort. Canon kameraväska •
Hoppad två hopp. Pris nu 12.000 kr (Nypris för allt 2009
- 31.000 kr). Kontakta Niclas Lundblad, telefon: 0708
955 786, e-post: niclaslundblad@mac.com
(8 juli) Huvudskärmkärm Sabre2 150 från 2004 (har gått
ca 350 hopp, prasslar fortfarande). Rigg, Zerox från
2002. Reserv, PD 143R från 2002. Cypres från 2000. Utrustningen är hoppklar och finns i Linköping. Hade
tänkt mig ett pris omkring 19.000 kr men helt klart förhandlingsbart. Annonsen ligger även ute på Uffes och
där med en bild. Kontakta Pernilla Nordström, telefon:
070-364 56 52, e-post: pernilla.nordstrom@gmail.com
(12 juli) Wingsuit, Tonysuit Raptor finnes till salu. Inte

(26 aug) Utrustning, perfekt som bland annat nybörjarutrustning säljes. Köptes ny av mig, riggen syddes efter
min kroppshydda på 187 cm och 90 kg. Den har gått
endast 50 hopp, och är således i nästan nyskick. Rigg:
ParaAvis Spirit, 2004, helsvart. Huvudkalott: PD Spectre
230, 2004. Grön och blå. Reserv: PD Reserve 193,
2005. Cypres 2, 2007. Låt dig inte avskräckas av fabrikatet på riggen, ”förståsigpåare", som det finns gott
om, säger köp inte...! De som har eller haft en, och de
som ”mekat" med dom, är 110% nöjda. Jag säger
toppskick, helt underbar kvalitet, komfort och passform. Pris: Inte för högt, inte för lågt – eller högstbjudande. Landar förhoppningsvis mellan 25-30.000:Kontakta Fredrik Hillbom, telefon: 070-538 15 00, epost: fredrik@hillboms.se

K Ö P E S

(10 maj) Silhouette 190 från 1999 säljes, ca 550hopp.
Pris 7.000 inkl frakt. Kontakta Robert Rydén, telefon:
0709-46 45 68, e-post: info@skydiver.nu

(8 juni) Nybörjarutrustning till salu! Tänkte lägga ner
hoppningen och säljer därför mina prylar: Rigg Javelin
(1998, extra cutkudde ingår), reserv PD176 (1998), huvudkalott Silhouette 230 (1998), Cypres (1999-02, besiktigad till 2010-10-19). Hjälm Bonehead XL. Prodytter.
VISO. Gogglar (ljusa och mörka). FS-overall Air Touch
(gammal modell). FF-jacka + byxa, Sky Wear. Packmatta. Handskar. Finns i Mariestad. Pris: 16.500 kr. Kontakta Adam Karlsson, telefon: 0709-241 763, e-post:
mcfighter@msn.com

(15 aug) Komplett utrustning till salu: Rigg Vector 3
(2003-08, med skyhook och dubbla knivar), reserv
Techno 115 (2003-08, ett hopp), huvudskärm Spectre
120 (2003-01, 350-400 hopp), räddningsutlösare Cypres 2 (2003-07). Pris 25.000 kr. Riggen är sydd för en
person 162 cm. Finns i Örebro. Helene Eriksson, telefon: 070-213 55 41, e-post: hessleberg@yahoo.se

(21 februari) Har du en reserv i storlek 140-180 sqf till
salu så köper jag den, alt. byter mot en reserv i stl 120130 sqf. Lennart Vestbom, 073-987 99 89, lennart.vestbom@swipnet.se

(1 april) Cypres 2 till salu, tillverkningsdatum 2009-02.
Just nu sitter den i min rigg, men om nån är intresserad
plockar vi ut den. Marcus Sjölund, telefon: 0737-25 48
33, e-post: buddha@cpf.nu

(6 april) PD:s senaste RDS-slider till Velocity 79-103,
helt ny, grå. Pris 2.350:- ($339). Velocity 90 -07 vit med
1 röd cell, 800 hopp, Lookma RDS + ny vanlig slider,
300 hopp på HMA 500 linor + nytt linset i påse. Pris
11.500:- Kontakta Fredrik Tengbom, telefon: 0707-19
67 19, e-post: fredriktengbom@hotmail.com

Kontakta Johan Green, telefon: 0704-868274, e-post:
Johan.Green@atmaskin.se

(6 april) Jag söker efter en X-braced kalott, typ Velo eller
VX, i storlek 96 kvadratfot. Maila om du har något som
kan vara av intresse. Kontakta Filip Morén, e-post: filip.moren@gmail.com
(27 april) Kamerahjälm köpes för sony cx-serien. Top
mounted, str M. Kontakta Benji, telefon: 0707 893098,
e-post: vagaben@gmail.com
(30 april) Komplett nybörjar-rigg köpes: rigg med en
210-kalott, reserv och Cypres. Riggen behöver
passa mig som är 180 cm lång och väger ca 85 kilon.
Allt är av intresse, gammalt som nytt (även lösa delar
kan vara intressanta). Jag är hemmhörande i FKCG och
bor i Göteborg, men har möjlighet att ta mig till övriga
delar av landet som ligger inom rimliga avstånd. Hör av
dig till Jonas Ekergarn, e-post: ekergarn@gmail.com
(2 maj) Nybörjarrigg köpes! Är på jakt efter en komplett
rigg. Längd: 184 cm Vikt: 95 kg. Minimi-kalott 230 kvadratfot. Allt av intresse, även annan utrustning (overall,
hjälm, höjdmätare etc.) Kontakta Love Nilsson, telefon:
070-456 42 24, e-post: lovenilzzon@hotmail.com
(10 maj) Är det någon som har en intergralhjälm, Dytter
eller höjdmätare liggande? Även rigg som sväljer en 230
köpes. Kontakta Love Nilsson, telefon: 070-4564224, epost: lovenilzzon@hotmail.com
11 maj) Är på jakt efter en Cypres med mellan ett till tre
år kvar, om någon har en liggandes så är jag mycket intresserad av att köpa den. Kontakta Johan Svenningsson, telefon: 0704-960559, e-post: johans.83@hotmail.com
(16 maj) Rigg köpes! Är 182 cm och väger ca 80 kg. Har
gjort 15 st hopp så är nästan rykande färsk. Söker en
komplett nybörjar-rigg, gärna inte för gammal men alla
förslag är välkomna. Kontakta Andreas Fransson, telefon: 0736-45 13 55, e-post: frallan_vit@hotmail.com
(16 maj) Söker en cypres med cirka 1-4 år kvar (give or
take). Kontakta Staffan Uneståhl Ortlieb, e-post:
army_masty@hotmail.com
(18 maj) Är på jakt efter en hoppklar Cypres med mellan
ett till tre år kvar, om någon har en liggandes så är jag
mycket intresserad av att köpa den. Johan Svenningsson, e-post: johans.83@hotmail.com
(31 maj) Någon som har en Velo 96, 90 eller 84 att sälja
så kan ni höra av er till mig. Jag är i stort behov av en
sådan typ NU. Kontakta Thomas Nyberg, telefon: 070320 43 32, e-post: tnyberg74@hotmail.com
(31 maj) Söker en Velocity 84:a ,och när jag hittat den
har jag en Katana 97 att sälja. Svara Bengtsson på epost: luffarshakt@hotmail.com

(5 juli) Någon som har ett pritvat lager på Go pro´s och
vill sälja en till mig? Svara till Tomas Seven, e-post: tomas.seven@gmail.com
(8 juli) Letar efter en liten (komplett) rigg med 150 kvadratfot huvudkalott till en 163 cm lång person. Skulle
även vilja köpa en öppen hjälm typ small/medium. Kom
igen, sälj sälj! Kontakta Anna Vollmer (nyfk), telefon:
0737156461, e-post: anna_vollmer@hotmail.com
20 juli) Jag söker en rolig 170-skärm i bra skick. Kontakta Peter Bjällerhag, telefon: 0703-05 72 78 , e-post:
emil_erik@hotmail.com
(25 juli) Undrar om det finns någon klubb som har en
räddningsskärm för pilot till salu? Vi i SUFK behöver en
sådan ganska omgående. Har ni en att sälja, hyra eller
låna ut skulle jag bli glad. Kontakta Thomas Nyberg, telefon: 0703204332, e-post: tnyberg74@hotmail.com
(3 aug) Letar efter en 190 eller 210 rigg. Gärna ej äldre
än tio år. Komplett med cypres, reserv osv. Vill gärna
göra en snabb affär, jag tillhör Halmstad fallskärmsklubb men kan ta mig till flertal av sveriges södra klubbar
(ev. Göteborg) för test. Pris går att diskutera. Kontakta
Max Rasmusson, telefon: 0761-68 31 22, e-post: mrasmusson@hotmail.com
(8 aug) Köper 150-170 Spectre / Sabre2 eller liknande.
Hör av dej om du har något bra liggande. Jag har en
Sabre2 - 135 som jag skulle kunna lämna i byte. Fredrik
Tengbom, e-post: fredriktengbom@hotmail.com
(16 aug) Cypres med ett till sju år kvar köpes. FS-overall
som passar till person 180 cm lång (max 1.000 kr) köpes. Kontakta Åsa Lindqvist, telefon: 0739-79 15 34,
e-post: asa_lindqvist@hotmail.com
(16 aug) Letar efter FS- eller FF-overall, gärna neutrala
färger eller med blå detaljer. Bra skick och snabb affär.
Ska passa till 191 cm, nomalbyggd. Kan ta mig till alla
södra klubbar, Göteborg och nedåt. Pris högst 1.000 kr
och rimligt satt utifrån det som säljs. Kontakta Max
Rasmusson, telefon: 0761-68 31 22, e-post: m-rasmusson@hotmail.com
23 aug) Östersunds fallskärmsklubb behöver hyra eller
köpa elevriggar, 1-3 st, gärna skitbilligt. Vi vill också
köpa en elevreserv, en Techno 240 eller liknande. Kontakta Henrik Anderson, e-post: signthesky@hotmail.com

Ö V R I G T
(10 maj) STULET! Vid ett inbrott hos FK Syd stals två
nya Cypreser, det verkar som att tjuvarna hade nollkoll
eftersom dator och bergsprängare samt en j-la massa
fallskärmar låg kvar, till ett betydligt högre värde. Cypreserna låg i små svarta airtec-väskor (förmodligen kastar
dom cypreserna, när dom inte vet det är, men behåller
väskorna som är värda fem kronor styck). Men skulle ni
se en rubrik på blocket, med texten sprängskjutare eller
liknande, kan det vara dessa! Specifikationer: Airtec
Cypres-2 (expert) nr 60287, tillverkad 04-2010. Airtec
Cypres-2 (Student) nr 60352, tillverkad 04-2010. Vänligen hör av dig om någon vill sälja till dig. Kontakta
Johnny Olsson, telefon: 070-545 92 14, e-post: olsson.johnny@bredband.net
(23 aug ) Saknas: Någon som var i Gryttjom runt SM
som kan ha fått med sej eller råkat ta hand om mitt
svarta Groundrush viktbälte? Det väger typ 7 kg och
det står Tengbom på det. Borta är det i alla fall. Hör av
dej om du vet var det befinner sej. Fredrik Tengbom, epost: fredriktengbom@hotmail.com
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Svensk Fallskärmssport
Himmelsdyk
Box 110
SE-438 23 Landvetter
Suède

Fredrik Bergman från FK Aros, bjöd sin passageraren en upplevelse han sent lär glömma... det suger i magen från helikoptrar!
Foto: Mattias Hammar

