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Wow
…vilken tjock tidning du håller i handen nu! Som du
vet så har vi legat lite efter i produktionen efter den
struliga sommaren, men i och med detta späckade
nummer borde vi ha kommit ikapp, och hoppas att vi
stillar ditt läsbegär.
Här får du bland annat en riktig tävlingsdos, vi avhandlar både SM och NM, samt kollar hur det gick
för det svenska gänget som åkte ner och svettades på
VM i Ryssland.
Mer spännande hoppning från resten av världen
bjuds det också på i reportage från Israel, Polen och
Puerto Rico. Ni får också en annorlunda utlandshistoria, nämligen när FKCG-piloten Mikael Andersson
fick en pistol tryckt mot huvudet under en flygning i
Portugal i vintras. Hur han klarade sig undan med livet och förståndet i behåll och vad som hände med kaparen kan ni läsa på sidorna 38.
Och nu när hösten har kommit på allvar kan ni
drömma er tillbaks till sommarens midsommarboogie
i Skåne på sidorna 14. Med på lägret fanns bland andra Mark Wemhöner som coachade i storformation,
och mer storblobba kan du läsa om på sidorna 43, eftersom han även arrangerat en 20-mannahelg i Gryttjom.
I detta nummer är vi nyfikna på Malin Sjödin, även
hon coach under midsommarboogiet, fast i friflygning. Hon har på väldigt kort tid gått från wuffo till
turkey till en internationellt erkänd friflygare som även

r!

Innehåll, nummer 2-3 2010

varit med och organiserat Nordic babes-lägret som du
kan läsa om på sidorna 42.
Har du gjort många hopp i år? Troligen är det ändå
ingenting jämfört med dem som har hoppningen som
yrke. Läs om Kingmar och hans helt galna rekordhopp. Det är femsiffrigt…
Är det långtråkigt nu när säsongen börjar ta slut?
Har du en gammal skärm som ligger och skräpar och
som du inte vet vad du ska göra av så kan du få inspiration på sida 36. Det finns nämligen de som specialiserat sig på att sy kläder av fallskärmstyg. Kanske en
idé att haka på inför kommande bröllop och baler?
Det och massor av bilder och fler artiklar från sommaren som gått hittar du i det här fullspäckade dubbelnumret. Du får bland annat del tre i vår myt-serie,
samt andra delen i friflygarskolan.
Trevlig läsning!
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Ruben Hamberg

Ann Soderberg

Är Niklas Hemlins dröm nära att gå i uppfyllelse? Ja, kanske.
När den unge och talangfulle göteborgaren kom till Basic camp på Gryttjom 1996
för tre veckors träning med Craig Girard,
Pete Allum, Jack Jeffries och Ken Hansen
så var det bara en sak som gällde, att
komma med Basic camps FS4-lag. Med
den motivationen och med visionen att bli
världsmästare tog Lukas Knutsson ut honom till laget (med Mattias Nord, Jocke
Altonen, Pernilla Brouzell och Anders Widén på video) och de kom tvåa på SM redan några månader senare. Via Velox avslutade han så
småningom sin
svenska karriär på
SM 1999, högst
upp på pallen.
Niklas flyttade
sedan till USA, för
att kunna träna
mer och bättre.
Karriären har sedan gått via olika
hoppfält och lag, till
Niklas Hemlin
tränarjobb och
Team Fastrax fina placeringar på US Nationals och World cup. Vid årets amerikanska mästerskap saknades han bland
de tävlande lagen, men coachade istället
ett damlag.
När nu Arizona Airspeed splittrats och
bland andra Craig Girard gick vidare för
uppdrag i Dubai så kom den optimala
chansen – en plats i Arizona Airspeed, senare års dominerande fyrmanslag. Vi ser
med spänning fram mot fortsättningen!

Den tragiska olyckan i Fox Glacier, som var den värOlycksplanet, en PAC Fletcher.
sta i Nya Zeeland på 17 år, inträffade 3 september
på den västra sidan av landets södra ö. Planet – en
PAC Fletcher FU24 – kraschade precis efter att det
hade lyft från startbanan på Skydive New Zealand
och slog i endast ett 50-tal meter från huset där
chefen för stadens brandkår bor.
”Planet fattade eld så fort det tog i marken, men
jag såg ingen rök eller lågor innan dess”, säger han
till nyhetssajten nzherald.co.nz.
”Jag sprang dit direkt och gick ett varv runt planet men då var allt övertänt. Jag tänkte att någon
kanske slungats ut eller lyckats hoppa, men jag såg
inga tecken på liv någonstans.”
De omkomna var piloten och fyra lokala tandempiloter samt fyra utländska tandempassagerare, tre män och en
kvinna i åldrarna 18–26 från Australien, England, Irland och Tyskland.

Flajflaj-läger efter nyår
2011 års Flajflaj med plats för 25-30 deltagare kommer hållas 13/3-25/3 i Elsinore, i
Kalifornien. Bekräftade coacher är Peter
Nilsson, Janne Latvala, Petter Jönsson,
Joakim Wetterfors, Mikael Rengstedt och
en hemlig gästcoach från USA. Några nyheter för 2011 är möjligheten att anmäla sig
till en avancerad grupp som kommer att fokusera mer på gruppflygning genom hela
lägret samt kalottutbildning med Stefan och
Annika Burström.
Anmäl dig från 14 oktober och ställ frågor till Peter Nilsson på e-post
flygfritt@gmail.com. Genom honom kan du
också kolla möjligheten att flyga vindtunnel i
Bottrop under vintern.

Angående artikeln ”Gilla 20-årsregeln”på
sidan 28 – det finns fler som har kommit
på idén att skapa klädesplagg
av fallskärmar. Agneta af
Bjerkén, hemmahörande
i Fallskärmsklubben
Aros, sydde 2006
en jacka av sin
gamla Silhouette.
Planer finns på
att sy ett par
matchande byxor. ”När tiden
finns”, säger
Agneta.

2010/11
OKTOBER

30-31 oktober. Årets kontrollantmöte,
Stockholm.
NOVEMBER
13 november, extra årsmöte i Karlsborg.
13-14 november, ordförande-/CI-konferens i
Karlsborg.
FEBRUARI
12-13 februari, pilotmöte Bosön.
25-27 februari BAS-kurs, Bosön. E-posta till
ci@skydive.se för att kontrollera platstillgång
och för att boka.
MARS
9-13 mars 2011, kursledarkurs, Bosön. E-posta
till ci@skydive.se för att kontrollera
platstillgång och för att boka.
10-13 mars, hoppmästarkurs, Bosön. E-posta
till ci@skydive.se för att kontrollera
platstillgång och för att boka.
25-27 mars 2011, hoppledarkurs, Bosön. Eposta till ci@skydive.se för att kontrollera
platstillgång och för att boka.
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I skrivande stund håller det på att undersökas om möjlighet finns
att fallskärmshoppningens kalottgrenar ska finnas representerade under Riksidrottsförbundets SM-vecka i Halmstad nästa år.
RF håller i arrangemanget tillsammans med Sveriges television.
”Det är väldigt bra PR för oss att finnas med där”, säger Håkan Dahlquist, i fallskärmsförbundets tävlingskommitté.
I år, och förra året, arrangerades SM-veckan i Malmö. Senast
fanns 14 idrotter representerade. Simningen är klar för 2011.
Evenemanget är inbokat vecka 26, 27 juni - 3 juli. Nu håller
styrelsen och tävlingskommittén på och kollar vilka klubbar som
skulle kunna tänka sig att hjälpa till. Halmstad fallskärmsklubb
ställer sig positiv men eftersom det är en liten klubb behövs ytterligare förstärkning. FKCG har nekat och nu vänds blickarna
mot bland annat Småland och Skåne.

CReW-camp med Romme rotation
Silhouette
i ny tappning

t
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Kalepnå gång

Swooping och precision kan få max
mediabevakning under SM-veckan

Håll koll på dina linor!
Efter att linor av typen Vectran och HMA
funnits på marknaden i ett par år ser man
nu att det hänt olyckor då dessa linor gått
av oväntat. De har en kortare livslängd än
andra linor men det finns inget rekommenderat antal hopp, så var därför extra noggranna med att kolla slitage, framför allt på
styrlinor eller där slidern går emot ofta.
Självklart ska du fortsätta att hålla koll på
dina linor oavsett vilken lintyp du har.

Sugen på att flyga skärm ihop med andra? 28 maj till 6 juni blir
det CReW-camp igen med instruktörer från bland andra Romme
rotation. Mer information kommer i november men vet du redan
nu att du är sugen på att få löpande uppdateringar, maila Lennart Vestbom på lennart.vestbom@swipnet.se.

25 000 till minnesfond
Organisationen Innovasjon Norge, som ägs av norska näringsoch handelsdepartementet, har donerat 25 000 svenska kronor
till Lukas Knutssons minnesfond.
Det hela började med en reklamkampanj för att locka turister
till Norge. Kampanjen pågick i april och maj 2010 och på en av
kampanjbilderna figurerar Lukas Knutsson, en uppskattad föregångare och veteran inom vår sport som förolyckades i ett BASEhopp i oktober 2002.
Juristen Christian Schlater, som också är hoppare och medlem
i Stockholms fallskärmsklubb, åtog sig att representera Lukas fru
Sabine Knutsson. Han tog kontakt med Innovation Norge och påpekade att de hade använt bild på Lukas Knutsson utan att vare
sig tillfråga Lukas anhöriga eller bildens upphovsman. Nu har alltså parterna förlikats, efter att Innovation Norge beslutade att bland
annat skänka 25 000 kronor till Lukas Knutssons minnesfond.

Kontrollanternas årsmöte
Årets kontrollantmöte hölls i år den sista helgen i oktober. ”Vadå
kontrollant?” kanske nya hoppare undrar, och svaret blir då att en
kontrollant är det som i fallskärmsmun kallas för rigger. Med andra ord de personer som ansvarar för kontroll och modifiering (exempelvis byte av benremmar) av utrustning, ompackning av reserver med mera.
Kontrollanterna är också de som meddelar när nya prylar typgodkänns i Sverige, eller när vissa saker plötsligt inte får användas längre (den oranga plastkniven till exempel). I Sverige finns
44 kontrollanter.
Svensk Fallskärmssport återkommer i nästa nummer med en
artikel om vad som hände på kontrollantmötet.
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Från Facebook "RIP Skydive NZ Guys”

Nio döda när hoppflygplan kraschade i Nya Zeeland

Niklas, ett VM-guld?

LÖSRYCKT
Tummen vann DM norra

RI efterlyser filmer på elever

Speedprecision

När DM norra avgjordes på Rörbergs flygfält
utanför Gävle den 28-29 augusti vann svenska
mästaren i swooping Thomas ”Tummen” Biehl
överlägset i grenen speedprecision. Det var den
nystartade klubben Fallskärm Gefle CReW Club
som låg bakom arrangemanget.
Tävlingen blev en uppgörelse mellan Söderhamn och Dala. Elva tävlande ställde upp i speedprecision, en form av precision anpassad för
nybörjare. Mätning sker upp till 10 meter, där
resultaten omvandlas till poäng. Träff på disken
ger noll poäng, en meter från diskens mitt ger
en poäng och så vidare. Lägst poäng vinner. (I
vanlig precision mäts resultat högst till 16 cm.)
Bara ett lag ställde upp i FS2, tvåmanna formationshoppning, respektive VFS2, vertikal formationshoppning.
Tre omgångar genomfördes i respektive gren
och Lennart Vestbom dömde i alla. Eftersom
inga nationella domare eller FAI-domare fanns
på plats kunde inga RF-medaljer delas ut.

Namn, klubb
1. Thomas Biehl, FKD

Omg. 1 Omg. 2 Omg. 3 Poäng
0,08

1,18

0,08

2

2. Peter Andersson, SÖFK

1,05

12,00

1,83

16

3. Sven Pettersson, SÖFK

3,33

12,00

0,23

17

4. Martin Olsson, FKD

1,66

12,00

4,29

20

5. Emil Brannestål, SÖFK

7,56

6,42

7,31

24

6. Oscar Brannestål, SÖFK

12,00

12,00

9,37

34

7. Cecilia Burström, FKD

12,00

12,00

11,23

36

7. Johan Backlund, SÖFK

12,00

12,00

12,00

36

7. Claes Berglund, SÖFK

12,00

12,00

12,00

36

7. Jens Eklöf, SUFK

12,00

12,00

12,00

36

10. Laura P, SÖFK

12,01

12,00

12,00

36

11. Tony Samuelsson, SÖFK

12,00

12,00

–

36

FS2
Lag, klubb
1. Dalaettan, FKD

Omg. 1 Omg. 2 Omg. 3
24

14

10

Totalt
48

VFS2
Lag, klubb
1. Freak Brothers, SÖFK

Omg. 1 Omg. 2 Omg. 3
1

2

1

Totalt
4

Har du filmat några elever i sommar? Eller är du själv färdig
a-certare med ett uthopp eller en landning du vill visa för
omvärlden? Nu söker förbundet elevfilmer så skicka ditt material till RI Petter Alfsson Thoor på kansliet.
”Jag önskar materiel på elevuthopp, AFF-elever och filmer
på elevlandningar. Jag önskar dem så fort det bara går. Vintern går ju fort. Lägg dem som enskilda filer, allra helst på
ett USB-minne och skicka till SFF kansli. Brända dvd-filmer
med menyer och liknande undanbedes… Jag returnerar
dem med vändande post”, skriver han på mailinglistan.
Adressen till kansliet: Svenska Fallskärmsförbundet Kansli
(SFF), Sjöhagsvägen 2, 721 32 Västerås.

Aviacom Argus – materielvarning
Efter en dödsolycka i Polen förra året gjordes en utredningsrapport som visade att räddningsutlösarens cutter misslyckats med att skära av loopen. Samtliga cutters av den äldre
typen ska bytas ut till den som i dag är standard. Kontakta
din rigger om du har en räddningsutlösare av typen Aviacom
Argus från 2007 eller tidigare.

Grattis – du är fallskärmshoppare!

Nytt svenskt rekord i speed

Trött på att springa runt med ditt elevpapper i fickan? Är du klar med utbildningen
kan du skaffa världens snyggaste plastkort
istället! För att få din A-licens behöver du gå
in på http://skynet2.sff.se och ansöka om
en högre licens. Om du inte vet ditt cert-nr
kan du kolla med klubbens chefsinstruktör.
Licensen gäller året ut, efter årsskiftet måste du förnya igen.

Thomas ”Tummen” Biehl tog över det svenska rekordet i
Canopy Piloting på EST (European Swooping Tour) i tjeckiska Klatovy. I tävlingen som hölls 31 juli/1 augusti var
han lite snabbare i grenen speed än förre rekordhållaren
Stefan Burström, SF, på sina 2,671 sekunder (94,35
km/tim). Det gamla rekordet var 2,69 sekunder.
Resultat för svenskarna i grenen speed (43 deltagare): Thomas Biehl 8, Tobias Alsiö 12, Stefan Burström
28 och Annika Burström 43. I grenen distans (47 deltagare): Thomas Biehl 9, Stefan Burström 29, Tobias Alsiö, 31 och Annika Burström 46. I zonprecision (47 deltagare), Stefan Burström 3, Tobias Alsiö 32, Thomas
Biehl 44 och Annika Burström 47. Totalt i tävlingen (47
deltagare): Stefan Burström 13, Thomas Biehl 19, Tobias Alsiö 25, Annika Burström 46. Hela resultatlistan, bilder och filmer hittar du på hemsidan www.pink.at

Boka buss åt föreningen
NTF och Bussbranschen har tillsammans med Riksidrottsförbundet inlett ett samarbete för att
förenkla för idrottsföreningar när de ska boka resa med buss. Syftet med samarbetet är att öka
främst säkerhetstänkandet genom att göra fler resor med buss. På bussbranchen.se kan du
läsa mer, kolla efter bannern ”Säkra idrottsresor med buss”.

Över 14 000 för Kingmar
mar? Kanske fått det där efterlängtade C-certet eller kommit
upp i fyrsiffrigt och bjussat vännerna på en champagnecase?
Frågan är vad Ingemar ”Kingmar” Eriksson ska bjuda sina
kompisar på, han har nämligen
nyligen gjort hopp nr 14 000.
Text

Mirijam Geyerhofer

Foto

Skydive Wanaka

O

m man börjar räkna lite så fattar
man rätt snabbt att Kingmar inte
kan ha haft fötterna på marken så där
superofta efter att han gjorde sina första
hopp i mars 1994.
Rekordet per år tror han ligger på
1 800 hopp runt 2003-2004, och förra
året loggade han 1545 stycken, alltså i
snitt lite fler än fyra hopp om dagen.
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Nu kanske ni undrar vad han gjorde
för att spexa till sitt rekordhopp, men
faktum är att han inte ens kommer ihåg
exakt vilket hopp det handlade om.
”Jag minns inte vilket det var faktiskt,
jag upptäckte det först när jag loggade på
kvällen. Men jag är ju en tandem/kamera-maskin så det var väl inget jättespännande.”
Okej, klassisk sportfråga: hur känns det?
”Det känns roligt, jag minns när jag var
elev att två tjejer i klubben hade 200
hopp var och jag tyckte att det var helt
sjukt mycket. Och det är det ju, 200
hopp kräver engagemang. Jag var också
imponerad över att hoppare och även
vissa elever kunde äta just innan de skulle
upp, jag var alldeles för nervös för det”.
För tillfället håller Kingmar till på
Skydive Wanaka på södra ön i Nya Zeeland, där han jobbat av och till sedan
1999. Och några planer på att skaffa sig
ett nio till fem-jobb har han inte.

Skydive Wanaka

Har du gjort många hopp i som-

”Gravitation är oslagbart, jag älskar att
hoppa av ett flygplan och känna jordens
dragningskraft efter några sekunder”. ■

Kingmar och ett av
sina många tandempax, någonstans runt
14 000:e hoppet.
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Några ord från…

N

u är det höst och då är det minst två saker
som skall göras: summera årets händelser
samt plocka fram agendan och kolla vad som bör,
eller skall, göras år 2011.
Som alla känner till var SM-tävlingarna uppdelade på fyra platser, Sundsvall, Söderhamn, Stockholm och Västerås. Vilka grenar det tävlades i, går
att läsa på SFF:s hemsida och här i tidningen.
De tre förstnämnda SM-tävlingarna är genomförda, men inte den i Västerås. Vän av ordning frågar sig kanske vad som hände i Västerås?
Eftersom SM är vår största tävling, måste den
ske enligt regelboken. Tyvärr blev det lite missar när
det gäller övergångar till andra klubbar. I tävlingshandboken står de regler som gäller för att bland
annat få SM-status vilket är mycket viktigt för vår
trovärdighet gentemot Flygsportförbundet och
Riksidrottsförbundet. För att öka kunskapen om
vad som gäller vid tävlingar har vi haft ett tävlingsansvarigseminarium i Stockholm, där bland annat
regler behandlades.

S

äkert känner alla till att det varit strul med utgivningen av Svensk Fallskärmssport.
Anders Nyqvist på Himmelsdyk var sjuk under
en period med allt vad det innebar och styrelsens
bedömning var att inte börja strula med ny leverantör av SFS. Ett beslut att byta leverantör hade kostat stora pengar och hade inte varit en bra lösning.
Styrelsen beslöt därför att vänta ut Anders och nu
är han med i matchen igen.
Delar av styrelsen hade telefonmöte med tidningens redaktion och Anders på Himmelsdyk den
16 september. Frågor som diskuterades var bland
annat papperstidning kontra en webbaserad sådan.
Eftersom SFF har avtal med Transportstyrelsen –
”Tillsyn av verksamhet för sporthoppning med fallskärm” – måste SFF veta att alla har haft möjlighet
att ta del av viktig information om till exempel säkerhet och regler. SFS är en viktig del i det arbetet.
Vi diskuterade också varför det här numret är ett
dubbelnummer och Himmelsdyks avtal för produktion och distribution av SFS. Redaktörerna och
Himmelsdyk förklarade att man valt att slå ihop två
nummer för att hinna med årets alla produktioner,
vilket accepterades.
Avtal med Himmelsdyk kommer att upprättas.

O

morganisation av tävlingskommittén, TK, har
genomförts. Bland annat har TK fått en ny
ordförande, Elisabet Pettersson, som tagit över efter
Håkan Dahlquist. SFF hälsar Elisabet välkommen!

Tävlin
upp p
Vilka övriga som ingår i TK kan du läsa på SFF:s
hemsida.

S

tyrelsen har beslutat att bli medlem i European
Parachute Union, EPU, nästa år.
För närvarande ingår åtta länder i EPU. Syftet är
att påverka regler som skrivs om luftsport. EPU har
skickat ut uppmaningar till medlemsländerna om
att alla tandempiloter och passagerare bör kallas
tandeminstruktörer och tandemelever. Syftet är att
påvisa att tandem inte är en kommersiell verksamhet utan ett sätt att komma in i sporten.

D

en 13-14 november kommer vi att hålla en
ordförande- och CI-konferens i Karlsborg.
Som vanligt sköter Petter Alfsson Thoor CI-delen
och SFF:s styrelse ordförandedelen. Ämnen som
skall behandlas är bland annat detta års ekonomiska utfall och budget för nästa, Skycamp 2011, SM
2011 samt miljö- och klubbfrågor.
Har du frågor som du anser är av intresse för
landets alla hoppare, vänligen sänd dem till undertecknad.
I samband med ordförande- och CI-konferensen
har vi också kallat till en extra riksstämma den 13
november, eftersom SFF:s styrelse har skrivit en
proposition om vissa förändringar i urkunden för
tävlingsfonden. Kallelse till den stämman samt
andra nödvändiga dokument kommer att skickas ut
separat.
Ytterligare möte: SFF kommer att hålla ett pilotmöte den 12-13 februari på Bosön utanför Stockholm. Det är viktigt att alla piloter från samtliga
klubbar kommer, anmälan har skickats via e-post
från SFF:s kansli.

F

rågan om vem som får SFF:s justerade styrelseprotokoll inklusive årsmötesprotokoll har
ställts. De sänds via e-post till alla klubbordförande,
till revisorer och våra redaktörer. Du som är intresserad om vad som avhandlats på ett styrelsemöte kan alltså
kontakta din klubbs
ordförande – ”En flygande fågel får mer än
en sittande”!
Bo Olsson
ordförande i
Svenska Fallskärmsförbundet

Svenska Fallskärmsförbundet • Sjöhagsvägen 2 • 721 32 Västerås
Telefon mobil: 0708 - 21 96 37 • E-post: ordforande@sff.se
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Tävlingsfonden har diskuterats
en hel del den senaste tiden.
Frågetecknen har blivit många
så SFS försöker här bringa
klarhet i hur det egentligen
ligger till.
Text

Anna Oscarson

Illustration

Himmelsdyk

F

ör att nå internationella tävlingsframgångar inom fallskärmshoppning krävs pengar. Mycket pengar.
Hårdsatsande lag klarar ofta inte att satsa seriöst mer än några år. Den tid, det
antal hopp och de vindtunneltimmar
svenska lag har möjlighet att lägga ligger
ändå långt under vad de världsledande
lagen gör.
Fallskärmshoppning är en idrott och
tävlande rättfärdigar vår existens. För att
stimulera tävlingsverksamheten beslutades år 2002 att en tävlingsfond skulle
startas. Därefter har en krona från varje
hopp som har gjorts i Sverige sparats.
Några personer har också skänkt bidrag
till tävlingsfonden. När fondens kapital
uppgått till en halv miljon kronor skulle
pengar börja betalas ut från avkastningen på fondens kapital. I år delades pengar ut för första gången, totalt 80 000
kronor.

Extra årsmöte utlyst

Revisorerna skrev som kommentar i den
senaste revisionsrapporten att tävlingsfondens stadgar inte följs i dagsläget.
Där står det nämligen att fondens pengar ska finnas på ett separat bankkonto.
Så är det inte i dagsläget. Styrelsen föreslogs därför att antingen ändra tävlingsfondens skriftliga handling eller föra
över fondens pengar till ett eget konto.
Därför kallar nu styrelsen till ett extra
årsmöte där frågan ska behandlas.
Styrelsens förslag till det extra årsmötet (en så kallad proposition) är att meningen om att pengarna ska finnas på ett
separat konto tas bort. Det motiveras på
följande sätt: ”Genom att ta bort krav på
att det skall finnas ett separat bankkonto
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SFF INFO

ngsfonden tas
på extra årsmöte
för fondens likvida medel, möjliggörs att
fondens likvida medel kan användas i
den löpande verksamheten. Dock skall
fondens behållning alltjämt bokföras såsom en särskild post och på ett eget konto i balansräkningen.”
För dig som inte är så insatt i ekonomiska specialord för organisationer och
företag, skall här förklaras att ”balansräkning” är en uppställning av vad som
finns på plussidan (kallas tillgångar) och
det som finns på minussidan (kallas skulder). Orden ”likvida medel” betyder ungefär ”det man genast kan få loss som
kontanter”. Vid en hastig jämförelse av
detta, bör förstås att en ”tillgång” inte är
samma sak som ”cash i näven”.
Ökat underlag för avkastning

På det kommande extra årsmötet tas ytterligare en punkt upp. Den gäller paragraf sju i tävlingsfondens skriftliga handling som handlar om utdelning från
fonden. Där görs ett tillägg om att ”bidrag till fonden från enskilda personer,
sponsorer, idrottsorganisationer eller
överföringar från SFF huvudkassa efter
beslut av SFF riksstämma är ej att anse
såsom fondens årliga avkastning.”
Detta tillägg görs så att fondens kapital kan öka med de eventuella bidrag
som kommer in. På så sätt ökar underlaget för årlig avkastning.
Ekonomin går upp och ner, så också
för fallskärmsförbundet. Minskat antal
elever och minskade försvarsanlag i kombination med en del oförutsedda utgifter
gjorde att fallskärmsförbundet för några
år sedan stod inför ett ovanligt kärvt
ekonomiskt läge. I det läget gjordes bedömningen att tävlingsfondens medel
skulle användas istället för att försöka
låna pengar hos en bank.
”Tävlingsfondens pengar har inte försvunnit i och med detta utan vi har lånat
av oss själva. Tävlingsfonden finns redovisad i balansräkningen och ränta har
tillförts”, säger Håkan Dahlquist, suppleant i SFF:s styrelse.
Tävlingsfondens behållning enligt balansräkningen är i dagsläget 673 000 kr.
Stefan Nilsson, kassör i fallskärmsförbundet, berättar för Svensk Fallskärms-
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Tävlingsfondens hela urkund, alltså
den skriftliga handlingen som beskriver syfte
och hantering, hittar du på SFF:s hemsida, www.sff.se

sport att den ränta som påförts tävlingsfonden nu är 54 069 kronor.
Vid årsskiftet för klubbarna över de
pengar som ska in till fonden. De pengarna betalas sedan ut nästa år genom att
hoppare får ansöka om medel ur fonden.
Förbundsstyrelsen beslutar till vem eller
vilka medlen går.
Licensavgiften höjdes

I tävlingsfondens skriftliga handling står
det att om det beslutas att tävlingsfonden ska upplösas måste det beslutet tas
på två på varandra följande årsmöten.
Vid ett sådant scenario skall pengarna
överföras till fallskärmsförbundets kassa.
Ett extra årsmöte utlystes för två år sedan eftersom det ekonomiska läget var
kritiskt. Förbundet riskerade att mista
sin roll som frivilligorganisation och an-

slagen från försvaret. För att säkerställa
förbundets ekonomi föreslogs att höja licensavgiften i stället för att upplösa tävlingsfonden.
Efter artikeln om riksstämman i förra
numret har ämnet diskuterats en hel del
på skydive-listan. Har du följt diskussionen och undrat varför ingen från nu sittande styrelse besvarar frågorna?
Styrelsen har bestämt att den aldrig
kommenterar något på skydive-listan
utan ser klubbarnas ordförande, den här
tidningen och hemsidan som sina främsta informationskanaler. Alla protokoll
från styrelsens möten skickas ut till klubbarnas ordförande, så se till att din ordförande sprider dem i din klubb!
Den som undrar något uppmanas att
ta kontakt med någon ur styrelsen. Kontaktuppgifter hittar du på sidan 58. ■

Du som tävlar eller driver tävlingsprojekt kan ansöka om medel ur tävlingsfonden. På de sista sidorna i det här
dokumentet finns ansökningsblanketten: http://www.sff.se/files/pdf/SFF_Tavlingsregler-2010.pdf
Ansökan ska vara förbundets styrelse tillhanda senast 1 november för ansökan som gäller det kalenderår
som följer. Beslut meddelas på riksstämman våren därpå.
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nordic

S

equentials
– mot nya höjder
I början av juli samlades
några av Nordens duktigaste friflygare, för att
för andra året i rad hoppa sekvens över Näsinge
Text

Martin Olsson

Foto

Fredrik Hedén, Bent Kristoffer Onshus

2009 års sekvensläger var de flesE fter
ta överens om att detta är något som

Bent Kristoffer Onshus

måste följas upp och göras om. Så blev
det också. Under fem dagar, mellan den
5 och 9 juli i år, gjorde 28 deltagare nästan 1000 hopp. Stämningen var god och
hoppningen fantastisk.
Bland de mer minnesvärda hoppen
finns bland annat en 15-manna som satt
på första försöket samt den 16-manna,
med de som inte var med i den tidigare
formationen, som så när satt. Det gjordes
även mängder med tior, eller större, med
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Fredrik Hedén
Fredrik Heden

utanför Strömstad. Lägret är en vidareutveckling
av förra årets succé med
ett svenskt sekvensläger
på samma plats.

flera poäng. Lägret har även fått genomslag ute i världen. Bland annat har den
italienska tidningen ”90 percent” publicerat en artikel om eventet.
Jag tog ett snack med organisatören
Håvard Flaat från Norge om vad han
tyckte om lägret.
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Fredrik Heden

M: ”Vad var bäst med NS?”
H: ”Det bästa med NS var hela processen som ledde fram till den faktiska
veckan. Under det senaste året har de
flesta av deltagarna tillsammans jobbat
på att förbättra sin nivå både i tunneln
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Nordic
Sequentials 2010
D el t a g ar e:
Janne Latvala, Mikael Rengstedt, Martin Olsson, Petter
Jönsson, Fredrik Hedén,
Bent Kristoffer Onshus, Peter
Nilsson, Tommy Gustavsson,
Fredrik Johansson, Kristin
Karthum Hansen, Malin Sjödin, Steffi Liller, Jørn Beheim,
Nikolai Sele, Marcus Dahl,
Henrik Runbjörk, Anna Howerski, Camilla Hagen, Karl
Jensen, Jenny Norin, Marcus
Olofsson, Per Nissborg, Johannes Bergfors, Nina Forsberg, Cornelia Franzén och
Tobias Johansson.
V i de o :
Fredrik Tengbom, Aleksander
Pedersen och Erik Käppi.
O rgan isa t örer:
Håvard Flaat, Kristian Moxnes och Dirk Seaton.
A rra ngöre r:
Martin Olsson och Mikael
Rengstedt.
Fot o:
Fredrik Hedén och
Bent Kristoffer Onshus.

och i luften. Som ett resultat har många
höjt sin nivå avsevärt och därmed kunde
vi göra jävligt feta hopp under veckan.
Hoppas detta fortsätter och att fler vill
förbättra sin nivå snabbt och effektivt.”
M: ”Vad var den tuffaste utmaningen?”
H: ”Den tuffaste utmaningen var nog
att försöka göra alla hopp utmanande för
alla 28 deltagare. Detta innebar att arrangörerna var tvungna att ständigt röra sig i
grupper och fundera på vilket sätt vi bör
göra för att alla skall vara glada. Dagarna
blev extra långa för en del av oss.”
M: ”Vad med själva hoppen är du
mest nöjd över?”
H: ”Helt klart exit och separation. Vi
visste i förväg att det skulle bli en utmaning att exitera stora grupper från Pacen.
Vi lade mycket fokus på det och separation, för att ha så mycket tid kvar för
själva hoppen som möjligt. Grupperna
blev efterhand extremt duktiga på exit
och separation, som är nyckeln till en bra
start och finish på hoppen. Piloterna var
också mycket flexibla och villiga att tänka nytt för att hjälpa oss, på ett sätt som
jag aldrig upplevt tidigare. Istället för att
tänka max kilo eller människor i dörren,
prövade vi oss fram och letade efter lösningar, såsom att vara snabb i dörren och
använda mer fart på planet.”

Bent Kristoffer Onshus

NORDIC SEQUENTIALS

M: ”Vad önskar du inför NS 2011?”
H: ”Nu när vi känner alla deltagare,
hoppas jag att alla kan utvecklas tillsammans och försöka öka sin nivå ytterligare
några hack. Det gäller särskilt i head up,
där det bara finns ett fåtal som, än så
länge, hänger med. Det finns mycket att
lära och nyckeln till fortsatt framgång är
att se var du är idag, och göra en plan för
vad som krävs för att ta nya steg.”

Planeringen inför nästa år har redan börjat. Det är inte mycket som är bestämt
men vikt kommer läggas vid kvalitet och
kontinuitet. Vill du komma i kontakt
med arrangörerna inför nästa år så når du
dem på e-post ns2011@nordic8.com.
Vill du se video eller bara hålla dig uppdaterad kan du med fördel kolla in hemsidan www.nordic8.com. Nordic8 finns
även på Facebook.
■

Några röster om NS 2010
Kristin Karthum Hansen: Nordic Sequentials var ett fantastiskt initiativ eftersom
det samlade några av Skandinaviens bästa friflygare för att utforska en del av friflygningen som endast ett fåtal norrmän och svenskar klarat av innan. Tidigare
har vi bara sett den sortens hoppning på Facebook-bilder av amerikaner och
hotshotsen i Spanien. Plötsligt sätter vi flerpoängs tolvmannor, utan problem!
Otaliga timmar i vindtunnel har definitivt höjt nivån på många. Det har varit helt
magiskt att se förbättringen från förra årets norska och svenska rekordförsök
fram till nu! Otroligt motiverande och inspirerande att se att det är möjligt att
åstadkomma så mycket på bara ett år. Jag ser verkligen fram emot nästa år.
Malin Sjödin: Eventet var väl planerat och genomtänkt. För mig var succén ett
faktum redan efter dag ett. Vi hade strålande solsken och organisatörerna Håvard, Mox och Dirk manade fram hoppning i världsklass över Näsinge. Jag vill
våga påstå att denna vecka innehöll de mest avancerade formationerna man någonsin utfört ovan svensk mark tidigare. Ett stort steg i rätt riktning inom svensk
friflygning, helt fantastiskt! Jag är både stolt och glad över att ha fått möjligheten
att hoppa tillsammans med så många duktiga skandinaver. Veckan gav upphov till
massa nya tankar och idéer om hur vi kan fortsätta att utveckla vår stora passion. Tusen tack till alla er som deltog och mitt allra varmaste till Martin, Rainy,
Mox, Håvard och Dirk. Nordic Sequentials – fuck yeah!

Bent Kristoffer Onshus

Peter Nilsson: NS 2010 var det överlägset bästa friflygarlägret – ok, vertikala
sekvenslägret – som någonsin arrangerats i Sverige. Jag tycker att vi lyfte ribban
och visade att Skandinavien hör hemma på freefly-världskartans högsta nivå. Jag
är lika imponerad över allas tekniska och mentala utveckling, som det faktum att
alla hjälper och stöttar varandra fullt ut. Organisationen och supporten från klubben och Skydive Sweden var hundraprocentig. Jag vet att vi kommer se mer och
bättre sekventiell friflygning framöver. Veckan var ju även ett stort bevis på hur
vindtunnelflygningen har förändrat vår sport. Personligen var veckan, trots sjukdom och lite dåligt väder, den bästa hoppveckan jag någonsin haft i Sverige...
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Anders Q

RIKSINSTRUKTÖREN

Moln
för vuxna
S

ommaren gjorde sjumilakliv. Här på kontoret har Anna Nordkvist
jobbat under sommaren. Hon har gjort ett kanonjobb som förväntat
och kommer framöver jobba kvar på deltid under mer intensiva perioder. Men nu är hösten är här. Det betyder febril aktivitet här på SFF:s
kansli i Västerås. Samtliga konferenser, möten och kurser skall administreras. Och det är några stycken. CI- och ordförandekonferensen går av
stapeln 13-14 november. Platsen är Karlsborg för andra året i rad. Våren
kommer att präglas av kursverksamhet och seminarier. Vårens kursdatum annonserades till era chefsinstruktörer redan i maj månad. Se till att
anmäla ert intresse i tid. Håll er uppdaterade med information som
kommer ut. Även här i tidningen finns kursdatumen annonserade, under Kalendariet på sidan fyra.
Det ser ut som om det gått bättre hoppmässigt för Sverige i år jämfört med 2009. Det finns förskjutningar i hoppvolym på lokala platser
men det ser hyggligt ut. Incidentmässigt är det att betrakta som normalt. Rapporteringen fungerar hyggligt. Tillbudsrapporteringen fungerar mycket bra, även om det slarvas med att skicka in rapporterna i tid.

Hans Berggren

F

ör första gången kommer SFF att anordna ett nationellt pilotmöte.
Ett pilotmöte samtliga piloter för fallskärmshoppning är inbjudna
till, inte bara chefspiloterna i klubbarna. Detta möte och seminarium
går av stapeln 12-13 februari 2011, och platsen är Bosön. Det kommer
att lyftas frågor som är alltifrån SFF:s organisation och bestämmelser till
flygsäkerhet och formationsflygning. Jag ser fram emot detta möte och
hoppas på god uppslutning.
Det kommer även att anordnas ett tandemseminarium där samtliga
förnyande tandempiloter är obligatoriskt kallade. Det har inte varit något tandemmöte
sedan 2002.
Mycket har hänt
på tandemfronten sedan dess,
inte bara utrustningsmässigt.
Även attityder
och verksamheten har förändrats. Mötet skall
plocka upp dessa
frågor samt att
göra repetitionsprövning på
samtliga tandeminstruktörers nödförfaranAtt göra
den.

”

”

frifallsutbildning med
elever genom tjocka
moln är bedrövligt
oansvarigt.
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N

ågot jag
har fått
upp ögonen för
är principerna

Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor

för hur fallskärmsklubbar tillämpar våra bestämmelser om moln. En
hjärtefråga för mig tror kanske någon, men det handlar om gränser. Avsiktlig molngenomgång är inte tillåten. Ändå driver fallskärmsklubbar
konsekvent hoppning i förhållanden som ur bestämmelsesynpunkt inte
är tillåtna. Det blir inte bättre när frontfigurer i klubbarna är en aktiv
del i att flytta fram gränserna. Något stjärnskott sa ”om vi ska göra som
bestämmelserna säger skulle vi ju inte hoppa något”.

J

ag är fullt medveten om i vilka förhållanden vi rent tekniskt kan hoppa, men det betyder inte att vi skall göra det. Vi får inte göra det. I
synnerhet inte med elever. Att gå upp och göra frifallsutbildning med
elever genom eller kring tjocka moln, eller när det är molnbas på 400
meter är bedrövligt oansvarigt. Både mot sin egen självbild att klara av
svåra lägen med en elev i en horisontlös värld men även att vi inte ger
eleverna utrymme för misstag.
Jag mullrade ganska rejält på chefsinstruktörerna på CI-mötet 2008.
Jag ville att de skulle stå upp för sina hoppledares beslut när de begränsar hoppning. Det funkade okej under 2009, men nu är det tillbaka. Jag
hörde om en hoppledare som när det påpekades att det var ogynnsamma förhållanden att hoppa i svarade: ”Vaddå, alla här är vuxna människor”. Jag kan hålla med till viss del. Dock så är HL ansvarig för att ha
gett klartecken att hoppa i skitväder.
Att alla skulle vara ”vuxna” betyder att samtliga i verksamheten enskilt kan hållas ansvariga för den aktivitet som drivs, för det är i viss mån
sant. SBF 402:01.1..1.1 ”Alla personer som bedriver sportfallskärmshoppning skall känna till och följa Svenska fallskärmsförbundet (SFF)
bestämmelser hoppning kapitel 402”. Det betyder att ingen kan säga.
”Jag visste inte”.

V

ad gör man åt den slappa attityd som uppstått? Om inte klubbarna
kan styra sin verksamhet med den kvalitet och de tillsynsfunktioner
som är tillsatta så blir ju vårt system urvattnat! Från min sida kan det bli
enkelt. Det blir att statuera exempel med fler disciplinära åtgärder på
enskilda hoppare och klubbar. Väldigt effektivt på både lång och kort
sikt, men det skapar ju ingen kompiskrets direkt.
Är det sådana åtgärder som skall krävas för att budskapet skall nå
fram? Ni väljer! Sätt upp rimliga gränsvärden och håll er till dem. Skitvädret på hoppveckans första dag är lika kass på dag fyra oavsett om det
hoppats eller inte…
Jag vill jobba preventivt, alltså plocka upp beteenden innan de eskalerar till något allvarligare. Att hela tiden jobba mot numret ett. Alltså den
döde hopparen! Det är ett pris ingen vill att hoppningen skall betala.
För fem år sedan dog någons dotter och en fallskärmsvärlds kamrat och
vän, då skedde det åtgärder och förståelsen för riktlinjer och vidareutbildning var solklar… Vill vi ha samma väckarklocka igen?
Vishet har sitt pris. För en del är det priset smärta och ambulans.
Andra kanske lär sig av andras smärta. Även om jag cyniskt vet att så är
inte alltid fallet…
Med blicken mot skyn

Petter Alfsson-Thoor
SFF:s riksinstruktör
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INCIDENT
Hopparen genomför ett
vingoverallhopp. I samband med drag uppstår en
lång snodd. Hopparen genomför nödprocedur, men
vid losskoppling av huvudfallskärmen lossnar bara
en sida. Huvudfallskärmen
sitter kvar i utrustningen.
När det är för lite tid att
fortsätta jobba med problemet löser hopparen ut
reserven trots att huvudfallskärmen sitter kvar.
Reserven kommer ut med
spinnande snodd och huvudkalotten är fortfarande fast i utrustningen.
Hopparen landar hårt med
fallskärmsrullning i en
åker och ådrar sig komplicerade benfrakturer och
krosskador.

av Petter Alfsson-Thoor

Händelseförlopp:
Aktuell hoppare genomför ett tvåmanna vingoverallhopp. Det är
hopparens femte hopp för dagen, de tidigare hoppen har förlöpt utan incidenter. Efter separation på 1600 meter utlöser
hopparen omgående sin huvudfallskärm och konstaterar genast
en snodd. Hopparen bedömer
sig ha cirka en halv sekund på sig
att motverka snodden innan den
börjar spinna kraftigt.
Linor och bärremmar är hoptvinnade ända ner till nacken. Gkrafterna ökar och hopparen beslutar sig för att genomföra
reservdragsprocedur. Hopparen
upplever att det är mycket tungt
att koppla loss huvudfallskärmen.
Först efter att hopparen har tagit hjälp av båda händer och all
sin kraft lossnar huvudfallskärmen, dock bara på höger sida.
Hopparen bedömer att denne
har cirka 10 sekunder på sig att
få loss även den vänstra sidan innan reservfallskärmen måste utlösas. Hopparen använder alla
medel denne kan komma på inklusive att dra i och slå på bärremmen. Inget hjälper och till
slut tas beslutet att utlösa reservfallskärmen. Reservfallskärmen utvecklas fritt från huvudfallskärmen men på grund av att
huvudfallskärmen fortfarande roterar utvecklas även reserven
med snodd. Med huvudfallskärmen fortfarande kvar finns ingen
möjlighet att reda ut situationen
innan hopparen tar mark.

Hopparen landar hårt men klarar sig med komplicerat benbrott
och krosskador på ett ben. Hopparen som är utbildad fallskärmsjägare och således mycket väldrillad i sina yngre dagar, gjorde sitt
livs rullning. En rullning som trots
de skador som uppstod troligen
räddade hopparens liv.
Olyckan var av sådan karaktär
att ett materielfel eller felaktigt
handhavande av materiel vid tidpunkten ej kunde uteslutas.
Svenska fallskärmsförbundets
materielkommitté kontaktades
och ombads göra en utredning
på aktuell materiel.

RAPPORTER

En hoppare upptäcker att
vederbörande befinner sig
under lägsta tillåtna draghöjd. Beslut att utföra reservdrag fattas och genomförs. Hopparen
hänger i reserv på cirka:
400 meter. Landning sker
utan anmärkning.

av Petter Alfsson-Thoor

Från materielkommitténs
undersökning:
”Då inga uppenbara skador kunnat identifieras på losskopplingssystemet provades det att koppla loss huvudfallskärmen under
belastning. Belastning i det här
fallet innebär den kraft med vilken två personer kan dra i systemet åt varsitt håll. Tre tester genomfördes:
1. Icke tvinnade bärremmar. I
det här fallet var det inga problem att genomföra losskopplingen.
2. Något tvinnade bärremmar
med intvinnade losskopplingsvajrar. I det här fallet var det
tungt att genomföra losskopplingen.
3. Mycket tvinnade bärremmar
med intvinnade losskopplingsvajrar. I det här fallet var det
på gränsen att vi lyckades genomföra en losskoppling med
handkraft.
•

I samtliga fall lossnade höger
bärrem före vänster bärrem
vilket är väntat och enligt specifikation.

Slutsatser: Då inga uppenbara
fel har påträffats går det inte dra
någon entydig slutsats av vad
som har inträffat. Efter samtal
med den inblandade hopparen
samt de dragprov som gjorts kan
dock följande hypotes antas:
Hypotes: Den kraftiga snodden
som gick ända ner bakom nacken gjorde att det blev mycket
tungt att koppla loss huvudfallskärmen. Efter att hopparen
med båda händerna tagit i allt
vad han förmår lossnar höger
bärrem. Då höger bärrem lossnar uppfattar hopparen att han
genomfört en fullständig losskoppling men i själva verket sitter
en dryg centimeter av vänster
losskopplingsvajer kvar i treringsloopen.

Händelseförlopp:
Hopparen genomför ett övningshopp inför stundande AFF-instruktörsexaminering. I hoppet
skulle även drag av elevs fallskärm övas. Dock får AFF-kandidaten problem med utlösningshandtaget och det blir en sen
och lägre separation än planerat.
Hopparen ser att det inte finns
höjd för att dra fallskärmen över
700 meter och beslut fattas att
utlösa reservfallskärmen istället.

RI:s kommentar:
När man övar aktiv och teknisk
fallskärmshoppning är det viktigt
att samtliga inblandade fastställer lägsta tak. Då säkrar man att
fler kan bryta om fokus ligger på
annat än höjdobservationen. Här
flyttades fokus från höjd till fiffel
med handtag, ett fiffel som fick
reservdrag som konsekvens.
Den här hopparen gjorde något som var mycket bra. 99 av

Hypotesen styrks av det faktum att losskopplingshandtaget
vid landning fortfarande satt kvar
i housingen samt de skador som
återfinns på vajern.”

RI:s kommentar:
Vingoverallhoppning medför några ställningstaganden.
1. Armar och ben är begränsade
i rörlighet, något som kan påverka nödproceduren.
2. Huvudfallskärmen aktiveras i
en annan vinkel än vad systemet
är designat för, snodd är vanligt
förekommande.
3. Utrustning! Inbyggda housings
i bärremmarna reducerar proble-

100 liknade lägen hade med
största sannolikhet medfört ett
lågt drag av huvudkalotten, ett
drag som kan riskera dubbla
vingar ute och de risker som kan
följa med ett sådant scenario.
Det glädjer mig att denna hoppare aktivt redan tagit ställning på
vilket förfarande som skall ske
när det blir lågt.
Att programmera sig själv till
att byta agerande när lägsta taket passeras i frifall är en färdighet alla hoppare bör ta till sig.
Det är så lätt att reflexdra huvudkalotten när man upptäcker att
det är lågt. En huvudfallskärm
kan ta cirka 300 meter på sig
att öppna, är det sedan en högprestandavinge kan en relativt liten spinnande snodd omedelbart
försätta hopparen i livsfara.
Tiden för nödprocedur minskar snabbt med höjden. Har man
valt reservdraget ger man sig
bättre förutsättningar. Reserven
är packad av kontrollanten för att
tillgodose dess egenskaper.
Egenskaper som är konstruerade
för ändamålet, det vill säga snabba kontrollerade öppningar och
lugna flygegenskaper för att ge
mer tid för landning. Om det
finns en sådan fallskärm när luften under en börjar tryta, då kan
det vara läge att använda den.
Aktuell hoppare använde reservfallskärmen, och gjorde det för
att kunskapen och frågeställningen hur man vill agera i ett sådant
läge redan var på plats innan situationen uppstod.
■

met med tungdraget losskopplingshandtag vid långt tvinnade
bärremmar.
4. Höjd! Hopparen löste ut huvudfallskärmen på 1 600 meter.
Trots den tilltagna höjden arbetade hopparen ner till minimihöjd
med problemet, ännu lägre kan
ha gett ett läge vi absolut inte vill
se. Ett faktum att beakta om
man vill dra på lägre höjd eller
hoppa med högprestandafallskärmar vid vingoverallhoppning.
5. Fallskärmsrullning räddar lem
och liv. Denna hoppare löste en
extrem situation med livet i behåll. Tack.
■

Äntligen tillba
Midsommar i Skåne – lyckat som alltid

Som vanligt på Skånes fallskärmsklubb: alla
samlas runt elden. Boogiet hade olika temafester på kvällarna, och SFK:s festkommitté gjorde
ett jättejobb med att utsmycka talldungen.

Mark Wemhöner organiserade stormformationer så det stod
härliga till. Störst under veckan blev en 36-manna, men alla
som ville fick vara med och göra något orgat som passade.

14

Text
Foto

Mirijam Geyerhofer
Karim Mostafa

Karim Mostafa

Karim Mostafa

Totalt hade lägret, inklusive
hoppare, wuffon och försäljare, över 300 gäster.
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Karim Mostafa

aka!

Håkan Sagvik från Linköping
var en av alla som tog tillfället i akt att göra en strandlandning på Åhus beach,
cirka två mil från hoppfältet.

PAC:en gjorde en ordentlig lågsniffare när midsommarftonens
hoppning slutat och fältet förvandlats till lekplats. På plats under veckan fanns även SFK:s
Beaver och SF:s Twin Otter.

En vecka, tre flygplan,
1859 hopp. Ni vet
vad jag menar va?
Efter ett par års

Flest hopp på lägret
Namn, klubb

Hoppare från olika klubbar

Antal hopp

Klubb

Antal hoppare

Olle Eriksson, SFK

24

Skåne, SFK

69

Björn Fristedt, GOF

24

Stockholm, SF

35

Nicklas Gatevold,

23

Cirrus Göteborg, FKCG

38

Daniel Ingered, HFSK

23

Västerås, FKA

18
12

Benjamin Taghavi-Awal, SF

22

Från andra länder

Johannes Klefbohm, FKA

22

Halmstad, HFSK

Peter Alkeryd, HFSK

22

Linköping, LFK

Gustav Mogren, HFSK

21

Nyköping, NYFK

9

Thomas Nielsen , DK

21

Sv. fallskärmsförbundet, SFF

2

Jan Hilding Andersen, DK

19

Småland, FHS

4

Johan Karlsson, SF

18

Gotland, GOF

1

Kristian Nilsson, LFK

18

Skåne, SYD

2

Alexander Edbom, SF

18

Dalarna, FKD

3

Blake Hooper, Australien

18

Örebro, ÖFK

3

Fredrik Panzar, SFK

17

Västergötland, VFK

1

Tim Samuelsson, FKA

17

Okänt medlemskap

21

Anette Andersson, NYFK

17

Tobias Vik, NYFK

17

Tobias Pontvik, SF

17

Tomas Sevén, LFK

16

236

Antal incheckade totalt:

Flygplanens antal lifter
Flygplan

uppehåll organiserade

7
11

Skånes Beaver, SE-KKD

Lifter
56

Skåne, Stockholm och

FKCG:s PAC, ZK-JFM

54

Stockholms Otter, SE-GEE

23

Göteborg återigen som-

Totalt

marens fetaste svenska

Antal hopp från flygplanen
Flygplan

fallskärmsevent –

forts. på sidan 16

Svensk Fallskärmssport nr 2-3, 2010

533

FKCG:s PAC, ZK-JFM

828

Stockholms Otter, SE-GEE

498

Totalt

Vad tyckte du om midsommarboogiet?

Hopp

18 5 9

Intervjuer, text och foto: Anna Oscarson

Anna Mahlberg
Klubb: Skånes fallskärmsklubb.
Anna blev klar med sin utbildning under boogiet.
Hon gick den konventionella varianten och hade en
del problem med automathoppen. ”Jag gjorde 20
automathopp innan jag fick till det.”
Hon har varit otroligt envis och åkt till fältet varje helg. Det gav också resultat. Sista hoppet gjorde hon tillsammans med hoppmästaren Tobias Sjöberg. Hoppet var speciellt för honom också, det
var nämligen hans 300:e.
”Jag är glad att jag fick examinera dig”, sa han
efter att ha genomfört den traditionella linintrasslingen och kastat Anna i poolen.
Fler röster om boogiet på sidan 16

Anna Oscarson

fter det senaste decenniets tre friflajfestivaler och lika många midsommarboogien kändes det fint att än en
gång kunna välkomna hoppare till Skånes fallskärmsklubb på Everöds flygfält
utanför Kristianstad.
Vädret var bra, planen snabba. Temafesterna avlöste varandra och trots att de
236 hopparna drog sina skärmar nästan
tvåtusen gånger slapp vi se en enda reservfallskärm flyga över fältet under veckan.
Stockholms fallskärmsklubb med
Gunlög Edgren i spetsen gjorde ett fantastiskt jobb med hopplederiet och manifestet sköttes exemplariskt av FKCG
under ledning av Peter Denk. Till och

E

Karim Mostafa

midsommarboogie 2010.

Skånes Beaver, SE-KKD

133
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MIDSOMMAR I SKÅNE
forts. från sidan 15

med vädergudarna var otroligt nog på
fallskärmshopparnas sida.

Jerry Sulonen

Många storformationer

Anna Oscarson

SFK är känt för sina duktiga friflygare
men på det här booget var det nog ändå
maghopparna som syntes mest. Mark
Wemhöner organiserade formationshoppning och uppslutningen var bra,
man fick till både en 8-, 12-,16-, 20och en 36-manna innan veckan var slut.
Men det saknades inte duktiga friflygare, Malin Sjödin, FKCG-hoppare från
laget Infinity, orgade friflygningen som
också blev riktigt lyckad.
Tyvärr blev det inget av med den planerade helikopterhoppningen men det
ordnades ballonghoppning två gånger
under veckan.

Klubb: Fallskärmsklubben Syd.
Antal hopp: 360. Började
hoppa: 2007, första midsommarboogiet.
”Hittills har lägret varit härligt. Fint väder, mycket folk
och kul att träffa bekanta.”
Jerry berättar att han gillar
att flyga skärm och gärna vill
börja swoopa. På frågan hur
det är att hoppa i Fallskärmsklubben Syd, svarar han: ”Det
är världens bästa klubb. Jag
har i och för sig inte så
många att jämföra med men
det är bra att den ligger nära
Malmö för jag saknar bil. Där
är dessutom ett stort fält.”

Färgfest och kvällsfilm

Intervjuer, text och foto: Anna Oscarson

Love Nordström

Klubb: Linköpings fallskärmsklubb. Antal
hopp: 3 500. Började hoppa: 1989, första
midsommarboogiet i Skåne.
Håkan tillhörde den mer rutinerade skaran hoppare på boogiet. ”Jag passar på att
hoppa storformation här på lägret när det
finns tillfälle. Förra året hoppade jag fyrmanna med laget Top Gun och vi tog silver i SM.
Annars håller jag mest på med kalottflygning
nuförtiden. Genom åren har jag också gjort
1 500 tandem.”
Som kontrollant och medlem i förbundets materielkommitté har Håkan
dessutom en hel del kunskap om utrustning. ”Jag har hunnit med några
sexmånaderskoller. Det är smidigt att göra dem så här tycker jag.”

Klubb: Halmstads fallskärmsklubb.
Antal hopp: 172 vid intervjutillfället.
Började hoppa: 2003 och detta var
första midsommarboogiet.
”Love is in the air” – igen. Efter fyra
års uppehåll återupptog Love hoppningen
förra året eftersom han insåg att certet
annars skulle gå ut. Jag slutade att hoppa då, eftersom jag klättrar också och
tyckte det var smidigare. Det är betydligt
billigare och kräver inte lika bra väder.
Men nu har jag fått en nytändning vad
gäller hoppningen. Vi är ett kul gäng från Halmstad här. I morse satte vi
en sjumanna med bara Halmstadhoppare där tre har A-cert.

Anna Oscarson

Håkan Sagvik

Anna Oscarson

Fler röster om midsommarboogiet!

Och som alla vet så är det inte bara
hoppningen som är i världsklass på Everöd, även kvällarna är ju smått historiska. Färgfest, liveband, trailer trash-fest
och kvällsfilmer gjorde att det blev
många sena nätter för boogiedeltagarna.
Och självklart fanns den legendariska
heliumkaraoken på plats även denna
midsommar.
Kort och gott: en riktig toppenmidsommar. Jag hoppas det blir fler.
■

Hanna Lif
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Fyrmannalag Sexy blondies.

Anna Oscarson

Klubb: Söderhamns fallskärmsklubb. Antal hopp: 56.
Började hoppa: 2009 i FK Dala, detta var första midsommarboogiet i Skåne.
Hanna var till Everöd tidigt i våras och gjorde ett
mindre lyckat hopp. Hon felberäknade landningen och
landade vid grillplatsen. Hon slog huvudet i den hårda
grillringen och fick en ordentlig hjärnskakning.
”Jag kände att jag ville komma tillbaka och hoppa
här igen och få lite bättre erfarenheter med mig hem
den här gången.”
När denna intervju görs ska Hanna precis gå upp
och göra första hoppet med sitt nyfunna fyrmannalag Sexy blondies. Det består förutom av Hanna av Sofie Larsson, Maria Särén och Silje Walente, alla tre från fallskärmsklubben Cirrus Göteborg.
Hanna var på förra årets midsommarboogie, Skycamp, som SFF ordnade. Jämfört
med det lägret säger hon att en stor fördel med Skånelägret är att det finns en bar.
Hon ger också beröm till maten på lägret, tycker att folket är trevligt och boendet okej.
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Anna Oscarson

Halmstad lär sig livrädda
I mitten av juni fick medlemmarna i
Halmstad fallskärmsklubb chansen att gå
en livräddningskurs i regi av Röda korset.
Förutom de vanliga första hjälpen-inslagen som livräddningskurser brukar innehålla så var kursen också inriktad på hur
brutna ben, stukade fötter och handleder
tas omhand. Det är ju sådana skador som
är vanligast förekommande i vår sport.
Kursen avslutades med en rollspelsliknande övning där hälften av deltagarna
gavs uppgifter om vilka skador de hade
och övriga deltagares uppgift var att ta

reda på dessa och hjälpa till. Kursledaren
berömde deltagarna för hur de löste uppgifterna.
Ett tips är att hålla sådana här övningar med jämna mellanrum ute i klubbarna. Även om många får gå sådana här
kurser genom jobbet är det nyttigt att
träna samspelet med sina hoppkompisar.
Det ger också en säkerhet för hoppledaren den dagen olyckan skulle vara framme om han eller hon vet att hopparna
har kunskaperna.

Nicklas Gatevold, Peter Alkeryd med Max
Rasmusson i förgrunden praktiserar
hjärt-lungräddning.

Anna Oscarson

Tandem som kundvård
Fredrik von Schmalensée

Björn Gunnelöf fick företaget
han jobbar på att sponsra hans
nya rigg. Nu har han fått arbetsgivaren att ta hjälp av fallskärmshoppning för att skapa
goda kundrelationer och resultatet hittills är mycket positivt.
Text

Anna Oscarson

Foto

Fredrik von Schmalensée

I

SFS nummer 3 -09 stod det att läsa
om hur Björn Gunnelöf gick tillväga
då han fick sin arbetsgivare att sponsra
en ny utrustning med företaget Vi i villas
logga. Han tog sedan samarbetet ett steg
längre.
Till att börja med fick företagets vd
göra ett tandemhopp. Sedan fick tidningens annonsörer möjlighet att bli ”Vi
i villa-skydivers”.
”Istället för att tvinga ut personer på
en skavsårsframkallande golfrunda eller
en segdragen fotbollsmatch så var målet
att se till så att de som tackade ja skulle få
ett minne för livet, något att visa upp
hemma och för arbetskamraterna men
också chansen att pröva något de aldrig
gjort förut.”
Skapar spänning

Kunderna bjöds in till Stockholms fallskärmsklubb i Gryttjom. De fick ta med
familj, vänner och kollegor och om de
ville erbjöds de sova över på fältet. Inför
hoppdagen jobbade de på att bygga upp
en förväntan på vad som komma skulle.
En hemsida har lagts upp med filmklipp
från vd:ns hopp bland annat. Kundens
tandemhopp filmades och på tandem-
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overallen finns företagets logga tydligt exponerad. Denna framhävs också i den film
och de bilder kunden får med sig hem.
”Den häftigaste effekten är att vi har
fått möjligheten att träffa människan bakom kunden – på riktigt – det är svårt
att inte vara sig själv i den glädje som
kommer efter att ha gjort sitt första fallskärmshopp.”
Anmälde sig till kurs

tjejerna som var med anmälde sig till en
kurs i somras. Två eventdeltagare har
också hoppat igen och tagit med sig sina
respektive.
Från chefshåll ses satsningen på tandemhoppning som mycket positivt och
Björn tror att samarbetet kommer att
fortsätta även nästa år.
”Jag vill passa på att tacka alla som
ställt upp med lån av kameror, sin tid
och sitt glada humör”, hälsar Björn. ■

Kundvård på hög nivå
– Anki Adolfsson
Klippa med tandempiloten Gunlög Edgren.

Samarbetet har också medfört positiva
effekter för Stockholms fallskärmsklubb
och hoppningen överhuvudtaget. En av
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Alexandra Moudiou

I förra numret startade vi artikelserien Friflygarskolan. Där fick du läsa hur
coachen Peter Nilsson presenterade ryggflygningens grunder. Nu är det dags
att gå igenom övergångar mellan rygg och mage. Du får också tips på ryggoch magflygningsövningar att göra med en kompis.
Text

Boel Stier

Foto

Alexandra Moudiou

Illustrationer Anders Q

R y g g ti l l m ag e v i a f öt te r

S

å fort du kan flyga på mage och på
rygg finns en massa kul kombinationer
av de positionerna, och övergångar mellan
dem, som du kan göra i luften. Du är redan en friflygare med en massa möjligheter, även om du inte har lärt dig att flyga
vare sig head up eller head down ännu.
Precis som i förra artikeln får vi här
tips av Peter Nilsson, friflygarcoach som
är aktiv i vindtunneln i tyska Bottrop under vintrarna och med friflygarlägret
Flajflaj i Kalifornien under tidiga vårar.

Från rygg till mage via fötterna
• Öppna upp bröstet och luta
huvudet bakåt.
• Låt vinden bakom ryggen
göra jobbet (undvik att göra
en sit-up).
• Håll kroppens centrum still
med 90 graders vinkel i
höftleden.
• Flexa fötterna och tryck hälarna mot rumpans utsidor.
• När du passerat mitten,
svanka och ta fram armarna.

18

Vi börjar med att gå igenom några övergångar från rygg- till magläge där vi har
huvudet upp och fötterna ner mot marken. Man kan självklart göra övergångar
även med huvudet ner men det är lite
mer avancerat. Övergångar i sidled kunde du läsa om i Friflygarskolan, del 1.
”Tränar man övergångar lugnt och
kontrollerat och verkligen flyger hela vägen igenom dem är det väldigt lärorikt”,
säger Peter Nilsson. ”Man lär sig hur vinden förflyttar sig och hur kraftfördelningen i kroppen förändras genom rörelsen.”
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Från rygg till mage, alltså. Peter förklarar hur det ska gå till:
Tänk dig att rörelsen ska göras med
höften som centrum. Det första vi vill åstadkomma är att överkroppen ska röra
sig uppåt, framåt medan underkroppen
sjunker ner och rör sig bakåt runt höften.
Öppna upp bröstkorgen maximalt så att
ryggen fångar så mycket vind som möjligt. Luta huvudet bakåt. Just att luta huvudet bakåt är svårt för många eftersom
det blir svårare att behålla blicken framåt, i rörelseriktningen. Tänk då att du får
snegla lite längs med näsan. Du påbörjar
rörelsen bakåt med huvudet, trots att du
är på väg framåt.
I det här läget gör många misstaget att
resa sig som i en sit-up och låter hakan
komma ner mot bröstet. Istället ska alltså
bröstkorgen öppnas och blicken riktas
bakåt och uppåt. Peter fortsätter:
”Lita på att vinden finns där bakom
ryggen på dig. Låt den göra jobbet, istället för att försöka dra dig upp med hjälp
av magmusklerna. Däremot får du gärna
öppna armarna lite mer eftersom det
hjälper dig att fånga luft och hissa med
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överkroppen. Kroppens centrum – höfterna – ska vara stilla genom hela rörelsen. Behåll svanken i ländryggen och 90graders-vecket i höftleden.”
Underkroppen ska förstås också göra
sin del av jobbet.
Flexa fötterna så att de kan fungera
som ett effektivt roder. Tryck hälarna
mot rumpans utsidor (åker fötterna
omkring under rumpan eller hamnar på
ena sidan om mitten tappar du din heading) och tryck samtidigt ner rumpan i
vinden. Tänk på att behålla ditt ”90-graders-veck” i höfterna så att ditt centrum
är stilla.
När du har rest dig upp de första 90
graderna och vinden inte längre träffar
ryggen utan kroppen är vertikal, fortsätter du att trycka hälarna mot rumpan.
För fötterna bakåt, öppna upp höften
och låt vinden möta bröstet. Fortsätt att
hålla upp huvudet och blicken. Nu är det
dags att svanka. Ta fram armarna och
landa på mage.
Ju mer kontroll du får i den här övergången, desto mer kommer du att ”känna dig för” på nervägen och ta tag i vinden med armarna samtidigt som du
svankar. Armrörelserna kommer ofta naturligt när du fått ordning på resten.
”Hela den här övergången är jättebra
eftersom man lär sig att resa sig upp och
flyga de första nittio graderna till vertikalt läge fast utan att vara tvungen att
stanna där”, säger Peter och fortsätter:

S a m m an f at tn i ng

r y g g - m ag e v i a f ö t t e r
• Öppna upp bröstet och luta huvudet bakåt.
• Låt vinden bakom ryggen göra jobbet (undvik att göra en sit-up).
• Håll kroppens centrum still med 90 graders vinkel i höftleden.
• Flexa fötterna och tryck hälarna mot rumpans utsidor.
• När du passerat mitten, svanka och ta fram armarna.

”När du sen vill lära dig head up är det
just att stanna på mitten som gäller, i vertikalt läge. Men börja med hela övergången, ända till magläget och sen tillbaka till
ryggläge, så bygger du upp självförtroendet och känslan innan det är dags att gå
vidare till head up och arbeta med balansen där.”
Tillbaka från mage till rygg

För att komma tillbaka från mage till
rygg samma väg som du kom dit, ska du
återigen tänka dig att dina höfter är ett
stillastående centrum som rotationen
sker kring. Precis som när du gick motsatt väg ska du börja med att hissa upp
överkroppen och låta benen falla igenom
utan att de fångar för mycket luft.
Den här gången lutar du huvudet framåt, skålar bröstet och sträcker armarna
framåt i höjd med öronen. Då tar överkroppen luft och börjar falla långsammare.
Då är det dags att böja upp dina knän
mot bröstet i en ganska kraftfull rörelse.

M a g e t i l l r y g g v ia f ö t t e r

forts. på sidan 20

• Skåla bröstet och sträck
armarna framåt i öronhöjd.
• Böj knäna mot bröstet.
• Håll kroppens centrum still,
90 graders vinkel i höftleden.
• Håll in benen mot kroppen.
• När du har passerat mitten
öppnar du bröstkorgen och
lutar dig bakåt mot vinden.
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FRIFLYGARSKOLAN
S am m a nf at t ni n g

ma g e - r y g g v i a f ö t t e r
• Skåla bröstet och sträck armarna framåt i öronhöjd.
• Böj knäna mot bröstet.
• Håll kroppens centrum still med 90 graders vinkel i höftleden.
• Håll in benen mot kroppen.
• När du har passerat mitten öppnar du bröstkorgen och lutar
dig bakåt mot vinden.

forts. från sidan 19

Ha ordning på fötterna, som ska vara
ungefär axelbrett isär, och fötternas riktning så att du behåller din heading.
När du passerar mittpunkten och är
vertikal känner du att trycket på framsidan av överkroppen släpper. Då slutar du
att skåla bröstkorgen och öppnar istället
bröstet. Se till att få bak axlarna och huvudet. Lita på att vinden finns där för
att fånga upp dig när du är på väg tillbaka neråt.
Precis som när du gjorde övergången
åt motsatt håll är det viktigt att behålla
90-gradersvinkeln i höftleden. Håll in
benen lite mot kroppen tills du ligger
platt på rygg igen.
”Det vanligaste misstaget”, berättar
Peter, ”är att den sista biten från upprätt
position ner till ryggläge blir okontrollerad, som en duns. Det beror oftast på att
man är lite lat med benen. Benens yta är
ju naturligt större än armarnas. Därför är
det viktigt att man verkligen håller in benen nära kroppen, annars blir det en överrotation: vinden tar tag i benen och man
börjar ryggtracka iväg i huvudets riktning.”
Nästa steg: att träna tillsammans

Börja med att lära dig behärska ryggpositionen. Du behöver lära dig att:
• hålla heading
• reglera fallhastigheten
• svänga
• åka i huvudets riktning
• åka i fötternas riktning
När du har börjat få grepp om det här är
det dags att ryggflyga tillsammans med
en kompis.

”Dress for success”, säger Peter. ”Glöm
inte att det är enklast att hoppa med någon som faller i ungefär samma hastighetsregister. Klä er rätt så att den som
eventuellt faller långsammare har tajtare
overall än den som faller fortare.”
Till att börja med räcker det om en
hoppare är på mage medan kompisen får
träna ryggflygning. Det är mycket nytt
att tänka på redan som det är. Den som
ligger på mage kan se till att hålla en bra
fallhastighet, oftast lite snabbare än man
är van vid på mage, och ha kontroll på
headingen medan kompisen gör en övergång till ryggläge. Sedan är det bara att
försöka flyga ihop och hålla er nära varandra.
I all relativ flygning med andra hoppare gäller några grundregler. Får ni avstånd emellan er, ska ni först börja med
att justera nivån, så att ni faller lika fort.
Därefter flyger ni framåt till den specifika plats där ni vill vara. Och där ska ni
flyga er egen kropp kontrollerat innan
det är dags att plocka ett grepp.
”Level, slot, dock” säger man på engelska.
Till att börja med kan ni till och med
skippa greppen och bara satsa på att flyga
nära varandra.
Kompisövning mage-rygg

Hoppa ut på mage med näsorna mot varandra och grepp hand-i-hand. En av er,
den som ska vända sig till ryggläge i nästa
skede, har tagit ett korsat grepp (bild 1).
När ni flyger bra på plats gör den som
har det korsade greppet en sidledes vändning över till rygg med hjälp av höften
och benen (bild 2, se förra numret för en
textbeskrivning av en sidledes vändning).
För den som går över till rygg är det
enklast att titta rakt bakåt på kompisen,
med huvudet bakåtlutat. Just det visuella
kan förvirra en hel del innan man vänjer
sig vid hur världen ser ut upp-och-ner.
Du som är på rygg behöver ligga något
lägre än kompisen på mage för att vara
på samma nivå, så att ni kan se varandra
och ta grepp (bild 3).

Ett vanligt misstag som många gör är
att när man lutar huvudet bakåt sträcker
man också ut benen. Då börjar man tracka i huvudets riktning. Tänk på att 90graders-vecket i höftleden ska vara kvar
och sträck gärna armarna ovanför och lite
framför huvudet, både för att du inte ska
röra dig framåt och för att du ska ha händerna på plats när det är dags att ta grepp.
En annan kul övning är att ta sidebody-grepp på varandra. En av er ligger
still på mage och tar heading medan den
andra flyger in i ryggläge och plockar
upp ett armgrepp med ena handen och
ett bengrepp med andra handen.
När ni har kommit så långt börjar ni
kunna såpass mycket att ni säkert kan
hitta på alla möjliga roliga program tillsammans. Ha så kul!
Ha koll på höjden

Kom ihåg höjdmedvetenheten. Planera
in i hoppet att ni tittar på era höjdmätare
med jämna mellanrum. Dubbla höjdvarnare kan vara en bra idé, tycker Peter
Nilsson. Planera också in en brythöjd
som ligger minst 500 meter över er önskade draghöjd och bryt gärna ännu högre när ni provar nya saker.
Slutligen, tracka inte iväg på rygg om
du inte behärskar ryggtracking bra. Undvik också att rolla i tracken om du inte
känner dig väldigt säker på tekniken. I
värsta fall tappar du både höjd och heading och kanske börjar förflytta dig mot
din kompis istället för ifrån henne eller
honom.
I nästa nummer ska vi gå igenom just
hur du tränar på att ryggtracka och vad
det mer finns för avancerade trackingtekniker. Förutom att det är utmärkta positioner att utgå ifrån när du senare ska
lära dig head down är de helt nödvändiga
när du ska göra lite större friflygarhopp i
framtiden. Då behöver du kunna ryggtracka iväg med god heading utan att
tappa höjd.
Om du vill fråga Peter Nilsson något
kan du nå honom på e-post:
flygfritt@gmail.com.
■

K o m p is ö v n i n g
m a ge t i l l r yg g
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ett formationshoppningsläger
i FK Dala. I strålande höstväder fick man hoppa organiserad FS – efterlängtat av flera
eldsjälar i klubben.
Text

Mia Spillman

Foto

Thomas Lovén

N

u för tiden är nog Dala mest en
friflygarklubb”, berättar Cecilia
Burström, en av deltagarna. ”Det görs
mycket hopp från 1500 meter, för att
folk gillar att flyga skärm hos oss. Vi är
ett par tappra själar som försöker få folk
att hoppa FS, men det är svårt att få ihop
till fyra personer.
Men med inte mindre än tretton anmälda deltagare var det ingen som behövde oroa sig för att det inte skulle vara
nog med folk för att få hoppa.

Olika svårigheter

Lägret smygstartade under fredagkvällen,
när deltagarna delades upp i fyra grupper: två fyrmanna, en tremanna och en
grupp med två hoppare i. Grupperna fick
olika saker att öva på, till exempel olika
exitar med ökad svårighetsgrad, 360-gra-
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derssvängar, sidglidningar och 3D-flygning. Mattias Nord, som coachade på
lägret, gjorde flera hopp med de två
mindre grupperna för att komplettera
dem till fyrmanna- och tremannagrupper. Tre kamerahoppare gjorde att genomgångarna efter hoppen kunde hålla
högsta kvalitet.
Fin hösthelg

”Vi hade en otrolig tur med vädret. Det
var en underbar hösthelg med strålande
solsken och klarblå himmel, perfekta förhållanden för en lyckad hopphelg”, säger
Cecilia.
I snitt hann deltagarna göra tio hopp
var, och tankarna finns redan att köra ett
liknande läger nästa år. Årets FS-läger
lockade inte bara klubbhoppare, utan
även gästhoppare från bland annat Linköping, Östersund och Stockholm. Några var relativt nya A-certare, medan andra var D-certare med många hundra
hopp på nacken.
”Lägret var suveränt. Mattias är otroligt duktig, och han lade upp allt på rätt
nivå för samtliga deltagare. Han är otroligt kunnig och pedagogisk.” avslutar Cecilia. ”Alla var väldigt nöjda med helgen,
och ska man sammanfatta med ett ord
får det nog bli – succé!”
■

Ett av lagen drar av en exit
från FK Dalas Cessna 206

Thomas "Tummen" Biehl blir
överraskad av kameramannen.

Thomas Lovén

Den 3-5 september ordnades

Thomas Lovén

Formationsläger i Dala
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SFF styr upp miljöarbetet

Fallskärmshoppare verkar ha viss förkärlek för att elda. Skor, orglar(!) eller
som på bilden, soffor, stryker ofta
med. Detta stämmer inte så bra överens med förbundets strävan efter att
minska vår miljöpåverkan. Så, en vänlig
uppmaning – få bort sakerna till närmaste återvinningsstation nästa gång!

Miljöfrågorna är ett aktuellt ämne i dagens samhälle och så även för fallskärmshoppningen. Fallskärmsförbundet styrelse både vill och behöver arbeta med miljöfrågor och
har därför påbörjat ett mer organiserat miljöarbete.
Text

Annika Burström

Foto

Bo Olsson

E

ftersom vår sport innebär viss miljöbelastning har klubbarna redan utvecklat ett bra sätt att hantera dessa frågor. Vi försöker optimera vår flygning så
mycket som möjligt, vi samåker allt som
oftast till och från klubbarna och vi har
till och med en klubb som miljöcertifierade sig 2008, Smålands fallskärmsklubb.
Likartade utmaningar

Det som förbundsstyrelsen nu fokuserar
främst på är att utveckla samarbete med
flygsportsförbundet i miljöfrågorna. De
olika flygsporterna har likartade miljöutmaningar som vi kan samarbeta kring
och en miljögrupp har därför skapats där
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en representant från varje grenförbund
sitter med.
Arbetet har delats in i tre delar. Den
första delen har varit att skapa en miljöpolicy för Flygsportförbundet som är generell och täcker in alla grenförbund. Del
två går ut på att identifiera de gemensamma miljöutmaningarna och deras
möjliga lösningar. Den sista delen i arbetet är att ta tag i de grenspecifika miljöproblemen.
Vår miljöpolicy

I början av året antog Svenska fallskärmsförbundet en miljöpolicy som lyder:
• Svenska fallskärmsförbundet, SFF, har

ansvar för att stödja, samordna och
hjälpa Sveriges fallskärmsklubbar att
utveckla ett systematiskt, långsiktigt
och förebyggande miljöarbete som söker ständiga förbättringar för att
minska miljörisker.
• SFF:s löpande arbete, utbildningar
samt tävlingar och arrangemang utförda i SFF:s regi, ska så långt det är möjligt bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan.
• SFF:s miljöarbete följer alltid minst
gällande lagar och föreskrifter. Förbundets medlemmar ska känna till
SFF:s miljöarbete och stödja det.”
För att förbundet ska kunna utföra ett
lyckat miljöarbete krävs att alla vi medlemmar anammar miljöpolicyn och gör
vårt bästa för att följa den. Har du frågor,
tips eller idéer kring miljöarbete är du
välkommen att kontakta Annika Burström på e-post annika@sff.se
■
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Flip Colmer

Norman Kent

I början av augusti begav sig några svenska hoppare
till ett väldigt varmt Europa med slutdestination Polen. För andra gången var det dags för ett europeiskt
storformationsläger i landet.
Text

Mark Wemhöner

Foto

Norman Kent, Flip Colmer

L

ägret arrangerades i samarbete
med några av bigway-världens
stornamn: Kate Cooper Jensen,
BJ Worth, Larry Hendersson,
Herman Landsman, Lesley Gales
och från Sverige, Johan Hansson.
När lägret arrangerades första
gången i Polen 2009 fick det en
del negativ kritik på grund av att
organisationen inte riktigt fungerade. Att vädret nästan bara bjöd
på regn gjorde inte saken bättre.
Men ur det kom något positivt, de som organiserade det hela
valde ett nytt hoppfält i Włocła-
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wek som nyligen startats. Där
gjorde de allt och lite till för att
alla deltagare skulle få en så bra
upplevelse som möjligt. Mat, boende, packare, manifest, hoppledare, flygplan och självklart
hoppen fungerade väldigt bra.
Trots att vi hade oturen att
råka ut för två trasiga flygplan
lyckades arrangörerna hyra in ytterligare ett nytt från Europa, en
Skyvan vilket är ett dyrt flygplan
att flyga. Det slutade med att vi
hoppade från tre Skyvans och två
Let 410.
forts. på sidan 24
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Norman Kent

EURO BIGWAY

forts. från sidan 23

Målet för lägret var att försöka slå den
största gjorda formationen över Polen
vilken tidigare var på 100 personer.

Anna Oscarson
Thomas Lovén

Mark Wemhöner

Johan Hansson
Christer Helgesson
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Sista försöket satt

Lägret var uppdelat i tre grupper efter erfarenhetsnivå. Allt från världsrekordhållare till hoppare med ett par hundra
hopp deltog under veckan för att lära sig,
ha roligt och sätta en 103 man stor formation. Vilket vi gjorde på lägrtes absolut sista hopp!
Flera gånger var vi väldigt nära, men
det var något grepp som inte satt. Men
till slut fungerade allt. Det är en otrolig
känsla när en så stor formation blir komplett och nära ett magiskt ögonblick
uppstår, när allt känns rätt.
Och så blev det på det sista hoppet,
som senare i media blev benämnt som ett
nytt ”europeiskt rekord” på 103 personer. Det stämmer inte riktigt eftersom
till exempel Sverige har gjort mer än så –
en 107-manna 1998 – men min åsikt är
att det inte gör så mycket. All publicitet
som genererades av detta ger fallskärmsvärlden ett positivt ansikte både i Sverige
och i Europa.
Landade till applåder

Mediebevakningen av eventet var enorm
och det sändes livesändningar från hoppfältet varje dag i flera polska TV-kanaler
och efteråt kunde man se korta inslag
därifrån i stora delar av världen.

Norman Kent

Ida Samuelsson

Juan
Cifuentes:
Det finns
en hel del
att berätta, i synnerhet om
den framåtanda
Polen har.
Utvecklingen går framåt och
det gäller även fallskärmshoppningen. Intresset för lägret och hoppningen var
enormt. Tänk dig att det var
cirka 500 åskådare varje
dag! Flest mammor och barn
men även en och annan
polsk bonde var på plats och
applåderade när vi landade.
Barn sprang och ville ha autografer, bastanta damer
skickade slängpussar och
mammor ville fota barnen
med förbipasserande fallskärmshoppare.
Maten var underbar vilket
resulterade i att jag gick upp
tre kilo! Toaletterna var rena
och fina, planeringen och genomförandet var klanderfritt.
Det var bästa läger jag någonsin har varit på!

Privat arkiv

Dan Johansson

Svenskar på Euro Bigway!

En av organisatörerna, Kate Cooper Jensen,
bekant för många svenska hoppare, bland annat
genom storformationsläger i Gryttjom.

Den uppmärksamhet lägret fick gjorde att det kom en hel del besökare som
hejade på och fascinerat tittade på från
marken. Det var speciellt att landa till
stående ovationer och möta människor
som kom med sina barn för att bli fotograferade med en fallskärmshoppare.
Det var även en hel del annat som
gjorde detta till ett bra event som till exempel att sponsorer bjöd på underhållning och dryck. Ett flertal leverantörer av
fallskärmsutrustning fanns på plats med
försäljning och prova-på-erbjudanden.
Trots lägrets höga nivå, vågade arrangörerna lova att det skulle bli ännu bättre
nästa år, då man vill göra ännu större formationer. Och om det bara blir hälften
så bra som det var i år, kan jag varmt rekommendera att åka till våra sydöstra
grannar 2011.
■
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Norman Kent

Norman Kent

EURO BIGWAY
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Boel Stier

Svenska och Nordiska

2010
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Årets svenska mästerskap koordinerades med
juli i Gryttjom, hos Stockholms fallskärmsklubb.
Det blev en spännande tävling på många sätt och

Boel Stier

nordiska mästerskapet och anordnades den 18-21

vis. Bland annat var det första gången som VFS,
vertikal formationshoppning, fanns med som gren.
Text

Mia Spillman

Foto

Boel Stier

Svensk/norska
VFS-laget Nordic
Babes: Kristin
Hansen, Boel Stier,
Malin Sjödin, Jenny
Norin och Joakim

M

urphys lag*, som många hoppare
är bekanta med, gjorde sig påmind
enbart två dagar innan tävlingen skulle
inledas; En packning och en liten stålring
på Twin Ottern gick sönder, och Aros
Cessna 208 Caravan fick lånas in i väntan på att mekaniker från Schweiz skulle
bila upp(!) och reparera skadan. Inhoppning kunde ske ur Caravanen under tisdagen. Lagom till att Twin Ottern åter
var flygduglig igen så hade det dock dragit in dåligt väder över Gryttjom, som
höll i sig under hela onsdagen...
Eftersök av polis

Divine Freefly, svenska mästare i friflygning: Tommy Gustavsson, Janne Latvala
och Petter Jönsson.

Som ordspråket lyder så kommer ju en
olycka sällan ensam. I brist på hoppning
under onsdagen tog flertalet personer
chansen att löpträna. En av alla dessa individer tog motionen till en helt ny nivå,
när han efter fem timmar inte hade återvänt. Polis tillkallades, och Aleksander
Pedersen från det norska VFS-laget Lega-

Wetterfors.

cy återfanns efter en kort stunds sökande
– otroligt blöt, men inte speciellt orolig,
som det uttrycktes i SM-bloggen. Det
hade skett en liten miss i orienteringen,
så att säga.
Femton lag och sju solo

Det kanske inte började så bra som man
hade kunnat önska, men när väl vädret
klarnade upp på torsdagen kunde tävlingens första lift till sist komma upp.
Totalt var femton lag anmälda till SM,
samt sju enskilda deltagare i grenen speed. Av lagen var fyra anmälda till en gren
som är helt ny för i år, VFS.
För dig som inte är bekant med uttrycket, står VFS för ‘Vertical Formation
Skydiving’ och är friflygningens motsvarighet till FS4, kort och gott. Det visade
sig att det fanns ett stort intresse för fyrmanna friflygning, och inte mindre än
fyra lag var med och kämpade om medaljerna. Även norrmännen var representerade i grenen, både i det helnorska laget Legacy, och som delar av de svensknorska lagen Nordic Babes samt E8.
Alla hoppade bra

Boel Stier

I första rundan VFS öppnade Nordic 8
samt Nordic Babes starkt, med tre poäng
vardera, tätt följda av E8 och Legacy,
som landade på två poäng vardera. Alla
lagen hoppade bra, och det var en jämn
kamp om medaljerna, in i det sista.

Nordic 8 höll ett jämnt tempo och lyckades behålla ledningen, tätt följda av E8
och Legacy. Nordic Babes ramlade ner på
en fjärdeplats efter de fyra rundor som
kunde klaras av innan vädret förhindrade
fler hopp.
Guldet gick till slut Nordic 8:s väg som
hade lyckats samla ihop nio poäng. E8 tog
hem silvret med åtta poäng, och med
sina sju poäng tog Legacy hem bronset.
Jämnt mellan friflygarlagen

I friflygningen ställde sex lag upp, och
även här var det en jämn kamp mellan en
del av lagen. Divine Freefly, som består
av Petter Jönsson, Janne Latvala och
Tommy Gustafsson, visade redan från
hopp ett att de skulle vara med och tävla
om en medaljplats. Knappa 0,7 poäng
före Divine Freefly lade sig det norska laget 42 Freefly i en ledning som de sedan
skulle behålla under samtliga rundor. För
tredjeplatsen var det en jämn kamp om
mellan lagen P-77 och det norska laget
Sweet Freefly.
Totalt fick norska 42 Freefly flest poäng,
och tog därmed hem guldet i Nordiska
mästerskapen. Divine Freefly, som hade
skrapat ihop flest poäng av de svenska lagen, knep NM:s silverplats och guld på
SM. P-77 – Mikael Rengstedt, Martin
Olsson och Henrik Runbjörk – tog hem
silvret på SM, respektive tredjeplatsen på
NM. På SM:s bronsplats hamnade Nina

* Murphys lag – Ett talesätt, ofta förklarat som ”om något kan gå fel så
kommer det att göra det”, vilket är menat att förklara olyckliga sammanträffanden med lagen om alltings jävlighet.
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mästerskapen

Martin Eidesten

SM 2010

Boel Sti
er

Boel Stier

Friflygarna prisutdelning, SM 2010: lagen
P77, Divine Freefly och Infinity Freefly.

Infinity

Freefl

y: Nin
a Fo rs
b e rg

, Malin

Kalle Gustaf
sson och Id
a
Järlsjö, sp
eedhoppare
.

Sjödin

o ch C
o rn e

lia Fra
n zé

n.

Boel Stier

Bardagi vann
FS4.
Johan "Smög
en"
Karlsson, Ri
kard
Rodensjö, Ni
klas
Rodensjö, Se
th
Ericsson oc
h Mikael Kaulane
n.

Forsberg, Cornelia Franzén och Malin
Sjödin i tjejlaget Infinity Freefly.
Tätt i FS4-toppen

I FS4 intermediate klassen deltog endast
ett lag, CADO, hemmahörande i Stockholms Fallskärmsklubb. Det är första året
de hoppar ihop, och med sig i bagaget
till SM hade de runt 40 laghopp och tre
timmar tunnel som lag.
I FS4, öppna klassen, deltog fyra lag:
Bardagi var nyligen hemkomna från VM
i Ryssland med ett nytt svenskt rekord,
Blue Spirits med Joey Jones i laguppställningen, Aquila som gjorde sitt första SM.
Dessutom The Chimney Pot Gryttjom
som med ett trettiotal hopp ihop menade
att man ”satsade på att vara stabila”.
Efter att den första omgången var avklarad skiljde det endast ett poäng mellan första och andraplatsen, och det förblev jämnt under samtliga tio rundor.
TCH Gryttjom säkrade tredjeplatsen
och Aquila hamnade på en fjärdeplats.
När tävlingen var klar, efter runda tio,
skiljde det bara fyra poäng mellan guldmedaljörerna Bardagi, och silvermedaljörerna Blue Spirits.
Högst fart avgör

I grenen speed ställde sju deltagare upp
och här gäller det att få upp så hög frifallshastighet som möjligt. Inga hjälpmedel får användas och fäst på riggen finns
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två Pro-track som mäter medelhastigheten. Deltagarna hoppade under tävlingen
främst i jeans och tröja istället för overall.
Bland de mer rutinerade speedhopparna i år fanns Fredrik von Schmalensée, SF, samt Henrik Andersson, ÖFSK.
Övriga deltagare i grenen var Kalle Jensen, Kalle Gustafsson, Ida Järlsjö, Andreas Tibring och Daniel Hagström.
Grenen avgjordes under sex rundor och
som vinnare stod till sist Stockholmsklubbens Fredrik von Schmalensée, tätt
följd av Henrik Andersson och Daniel
Hagström från UFK.

SM
Speed
1. F. von. Schmalensee
2. Henrik Anderson

3

4

5

6

0

408,62

399,16

371,26

383,43

0

381,31

Snitt
396,43

378,64

0

3. Daniel Hagström

0

367,73

386,36

361,37

0

378,35

377,48

249,97

330,91

326,86

0

343,32

328,16

334,13

359,79

381,13

5. Kalle Gustafsson

309,05

310,13

330,97

354,84

338,32

0

316,72

6. Ida Järlsjö

265,43

256,90

260,38

300,79

291,76

271,14

287,90

7. Karl Jensen

257,96

0

0

wo

wo

wo

85,99

FS4, öppna klassen
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totalt

1. Bardagi

19

17

12

15

16

21

14

11

16

9

150

2. Blue Spirits

18

14

13

14

14

17

15

14

16

11

146

3. The Chimney Pot 15

13

11

12

9

17

12

12

15

11

127

4. AquilA

9

9

8

8

11

10

7

13

4

91

12

FS4, intermediateklassen

Mediaintresse

Prisutdelning skedde under fredagskvällen, följt av den sedvanliga festen. Stämningen var på topp, och samtliga deltagarna hade all anledning att vara nöjda
med sina insatser. Att det hade varit SM
och NM uppmärksammades inte bara i
hoppsverige, utan även i av Uppsala Nya
Tidning och Sveriges Radio, som intervjuade Seth Ericsson från Bardagi.

Friflygning

Att det blev ett SM och NM har vi några
att tacka särskilt för. Tävlingscheferna Boel
Stier och Carolina Mallwitz som drog ett
stort lass, funktionärer som fick allt att flyta, domarna som dömde och piloterna som
flög. Till er som var deltagare eller publik:
tack för en fantastisk tävling!
■

2
381,52

4. Andreas Tibring

1. CADO

Drog stort lass

1
369,50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totalt

11

6

11

0

5

5

13

9

8

–

68

1

2

3

4

5

6

7

1. Divine Freefly

7,2

3,9

6,3

6,9

5,7

6,2

7,3

Totalt
43,5

2. P-77

5,3

4,6

5,2

5,4

5,2

5,9

6,2

37,8

3. Infinity Freefly

5,1

2,0

5,0

4,3

2,0

3,7

3,9

26,0

4. JAK Freefly

3,7

3,9

3,6

3,8

2,0

4,0

4,0

25,0

Totalt

NM
VFS, vertikal formationshoppning
1

2

3

4

1. Nordic 8 (Sverige)

3

3

3

0

9

2. E 8 (Sverige)

2

3

1

2

8

3. Legacy (Norge)

2

2

2

1

7

4. Nordic Babes (Sve/No)

3

2

0

1

6

Friflygning
1. 42 Freefly (Norge)

1

2

3

4

5

6

7

7,9

7,1

7,6

7,8

8,2

8,3

8,6

Totalt
55,5

2. Divine Freefly (Sverige)

7,2

3,9

6,3

6,9

5,7

6,2

7,3

43,5

3. P-77 (Sverige)

5,3

4,6

5,2

5,4

5,2

5,9

6,2

37,8

4. Sweet Freefly (Norge)

6,1

3,1

6,2

6,4

2,0

6,6

6,7

37,1

5. Infinity Freefly (Sverige)

5,1

2,0

5,0

4,3

2,0

3,7

3,9

26,0

6. JAK Freefly (Sverige)

3,7

3,9

3,6

3,8

2,0

4,0

4,0

25,0
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Kerstin Ottem
ark

SM i precision
och CF
Individuell precision, från vänster
Michael Alpfors
(silver), Anders
Carlsson (guld)
och Magnus Falk

Kerstin Ottemark

Kerstin Ottemark

– ett par guld extra till
Raggarns samling

(brons).
Michael Alpfors.

25 eller 26 SM-guldmedaljer.

Dala-lag, Mötley CReW, ställde upp i
kalottformation. Rickard Örjas, Andreas
Lundmark och Nicklas Stjärnkvist hoppade ändå och gjorde ett bra resultat, 7,14
poäng i snitt och 9 i den bästa rundan.

Text

Anna Oscarson

Svåra förhållanden

Foto

Kerstin Ottemark

Vädret var hyfsat och de tio omgångarna
kunde genomföras på en och en halv dag.
Men på fredagen var det väldigt svåra vindförhållanden. Endast Anders Carlsson
klarade sig ifrån att göra 16 centimeter.
I precision gäller det att träffa i mitten
av en disk och träffar hopparen den mittersta ringen som är två centimeter i diameter blir resultatet noll. Max blir det 16
centimeter och det blir det även om hopparen inte alls kommer rätt.
Anders Carlsson vann SM-guldet individuellt även förra året och det var hans
femte individuella SM-guld sammanlagt.
Hans första SM ställde han upp i
1986. Därefter har han tävlat varje år
med undantag för 1987. Han har även
tävlat i stil och paraski. Sammanlagt har
han 25 eller 26 guldmedaljer.
I många år var han också med i landslaget: ”Mitt sista VM var 1997 och efter
det har jag inte satsat så hårt”, säger han.

Anders ”Raggarn” Carlsson tog hem guldmedaljen
både individuellt och i lag när SM i precision avgjordes på Mohed i augusti. Sammanlagt har han nu

I
Lagprecision, öppna
SM, från vänster Team
Finland (silver), Reijo Hirvonen, Seppo Honkanen
och Risto Käyhkö. Linköpings FK (guld), Pato
Matta, Anders Carlson
och Tony Månson. Skåne FK (brons), Uno Alpfors, Michael Alpfors
och Tobias Hellmark.

ntresset för precisionshoppning har
sjunkit på senare år i Sverige. Flera anledningar tros ligga bakom detta. Att försvarsanställda inte längre får hoppa på arbetstid är en. Dagens fallskärmar är inte
gjorda för att hoppa precision med är en
annan. På många klubbar tillåts heller
inte 1000-metersfinaler med anledning
av bullerproblematiken.
Det är alltså inte många svenskar som
satsar så mycket på den här grenen. När
svenska mästerskapen i precision och kalottformation arrangerades 13-14 augusti
av Söderhamns fallskärmsklubb på Mohed blev det en SM-uppgörelse enbart i
den förstnämnda grenen. Endast ett FK

Anders ”Rag
garn” Carls
son.

”Med en sådan start ska det egentligen
vara helt kört men på grund av att förhållandena var svåra hade de andra också
halvdåliga resultat”, säger han.
Avslutningen blev bättre och på de
fyra sista omgångarna satte han tre nollor. Det räckte till SM-brons. Eftersom
han satte två nollor i rad på de två sista
hoppen fick han fortsätta hoppa för att
försöka slå sitt eget svenska rekord. Det
ligger på två nollor och en etta i rad.
Men Magnus satte en tvåa i rekordförsökhoppet.
I precision gör alla hoppare först åtta
omgångar. Sedan är lagtävlingen avgjord.
De bästa hopparna gör sedan upp individuellt i semifinal och final. Den hoppare som ligger sist börjar och den med
bäst resultat hoppar sist.
”Lennart Vestbom var speaker, det gör
mycket att ha en person som kommenterar tävlingen för publiken. Det blir ganska spännande”, säger Anders Carlsson.
I lagtävlingen vann Linköpings FK.
På andra plats kom ett finskt lag. De kan
vara med på öppna SM och vinna SFF:s
SM-medaljer. De kan däremot inte vinna
Riksidrottsförbundets medaljer. Skånes
lag kom på tredje plats.
■

Speakern skapade spänning

Kerstin Ottemark

Kerstin Ottemark

Magnus Falk är den precisionshoppare
som i dagsläget är mest hårdsatsande i
Sverige. Han fick dock ingen bra start. På
både första och tredje rundan fick han 16
centimeter.
Mötley CReW, FK Dala, Andreas Lundmark,
Rickard Örjas och Nicklas Stjärnkvist, video.
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Helen Lennartsson

SM 2010

Precision, indviduellt
Placering

Magnus Falk satsar hårt mot plattan.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Anders Carlson, LFK

0,08

0,02

0,04

0,06

0,03

0,11

0,01

DC

0,03

0,01

Totalt
39

2. Michael Alpfors, SFK

0,04

0,16

DC

0,09

0,04

0,01

0,02

0,01

0,02

0,01

40

3. Magnus Falk, FGCC

0,16

0,02

0,16

0,06

0,02

0,02

DC

0,08

DC

DC

52

4. Pato Matta-Salgado, LFK

0,16

0,2

0,7

0,11

0,05

0,05

0,05

0,05

0,02

0,03

61

5. Tony Månson, LFK

0,08

0,02

DC

0,16

0,04

0,16

0,03

0,16

0,04

0,08

77

6. Uno Alfors, SFK

0,16

0,16

0,02

0,11

0,16

DC

0,12

0,16

0,16

0,02

107

7. Tobias Hellmark, SFK

0,16

0,16

0,16

0,03

0,16

0,08

0,16

0,16

0,05

0,07

119

8. Robert Engström, FGCC

0,16

0,16

0,09

0,03

0,16

0,16

0,16

0,04

0,16

0,13

125

Under rubriken Öppna SM individuellt deltog även:
(3) Reijo Hirvonen, Finland

DC

0,02

0,02

0,16

0,04

0,13

0,02

DC

0,02

0,03

44

(7) Seppo Honkanen, Finland

0,01

0,01

0,16

0,05

0,03

0,15

0,16

0,05

0,16

0,03

81

(8) Risto Käyhkö, Finland

0,16

0,04

0,05

0,04

0,06

0,16

0,06

0,16

0,16

0,03

92

Precision, lag
Placering

1

2

3

4

5

6

7

8

1. LFK, Linköping

0,32

0,06

0,11

0,33

0,12

0,32

0,09

0,21

Totalt
156

2. SFK, Skåne

0,36

0,48

0,18

0,23

0,36

0,09

0,30

0,33

233

0,23

0,25

0,13

0,44

0,24

0,21

174

Under rubriken Öppna SM för lag deltog även:

Kerstin Ottemark

(2) Finland
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0,17

0,07

Kalottformation, CF2
Placering

1

2

3

4

5

6

7

8

Totalt

1. Mötley CReW, FKD

7

9

8

7

6

*3

6

7

53

29

Privat arkiv

VM i Ryssland

– dubbla svenska rekord i supervärmen
Första veckan i augusti var det dags för tre svenska lag att
utmana resten av världen på VM. Värd för årets största fallskärmstävling var Ryssland.
”Det minst spännande var hoppningen, där visste vi ju ungefär vad som väntade, resten var helt galet”, säger Mikael
Kaulanen i FS4-laget Bardagi.
Text

Mirijam Geyerhofer

Foto

Lena Kaulanen, Niklas Rodensjö

L
Bilden ovan: Hela
svenska truppen
samlad under invigningsceremonin.

30

aget åkte till tävlingen, som hölls i
ryska Menzelinsk norr om Kazakstan, fem dagar innan den skulle dra
igång. Den svenska sommaren 2010 var
kanske en av de varmaste i historien och
det var ju inte så konstigt att kvällstidningarnas löpsedlar annonserade om
”ryssvärme”. Det var faktiskt rätt hett i
Ryssland.
”Vi gjorde väl en tio träningshopp
före tävlingen och det var fruktansvärt

VM 2010
Var: Menzelinsk, Ryssland
När: 1-5 augusti 2010
Hur: Fem dagars tävlingar
med 28 deltagande länder.
Tre L-410 till FS, CF och de
artistiska grenarna (friflygning och freestyle).
Tre AN 28:or i reserv för de som hoppar CF.

varmt, mellan 35 och 40 grader”, säger
Mikael.
Bardagi hade förberett sig mycket lagmässigt och bland annat pratat mycket
om sina rutiner: En viktig grej var att de
alltid skulle vara samlad trupp, så att ingen plötsligt var försvunnen om det kom
ett snabbt ilastningscall.
”Vi gick alltid in tillsammans när vi
hade landat, lastade av grejerna och gick
direkt och rullade. Norrmännen påpeka-

de det: ’Ni är alltid tillsammans, ni är
som en amöbagrupp’, säger Mikael.
Slog svenskt rekord

Norrmännen var också de största konkurrenterna i tävlingen, lite som det brukar vara i idrottssammanhang.
”Vi trodde att vi skulle hamna mellan
12:e och 14:e plats när vi räknade efter,
och hamnade på 13:e. Det var extra
skönt att spöa Norge, de har alltid varit
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Lena Kaulanen

VM 2010
Bardagi är nöjda och stolta efter tävlingen.

Niklas Rodensjö

Michael Kaulanen är
fokuserad innan uthopp.

Här visar vi de tre bästa nationerna samt Sverige och övriga nordiska länder. Fullständiga resultatlistor finns på internationella fallskärmsfördet FAI:s hemsida, www,fai,org/parachuting

FS4, öppna klassen
Nation

R1 R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

Snitt

1. Frankrike

21

56

20

22

24

22

24

40

26

27,70

22

2. USA

22

21

53

23

20

24

23

25

40

23

27,40

3. Ryssland

19

21

56

21

19

21

23

22

41

21

26,40

10. Finland

17

16

43

14

15

17

17

17

28

–

20,40

11. Danmark

17

15

37

16

15

18

16

18

–

–

19,00

13. Sverige

12

13

35

12

14

12

14

16

–

–

16,00

14. Norge

14

11

30

14

13

15

13

16

–

–

15,80

Nation

R1 R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

Snitt

1. Frankrike

20

47

18

19

20

21

21

32

19

23,60

FS4, damklassen
19

2. England

16

17

44

17

17

19

18

19

30

19

21,60

3. USA

17

14

38

15

16

15

17

15

29

12

18,80

5. Norge

14

12

30

11

14

12

14

15

22

15

15,90

7. Sverige

9

7

20

9

11

8

11

11

16

–

7,00

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

Snitt

FS8
Nation

R1 R2

1. Frankrike

25

19

16

21

22

25

18

19

23

15

20,30

2. USA

23

17

18

20

22

27

20

17

21

11

19,60

3. Ryssland

20

19

16

17

22

20

18

19

20

14

18,50

4. Norge

8

5

6

7

7

7

8

9

10

5

7,20

R3

R4

R5

R6

R7

R8

CF4-rotation
Nation

R1 R2

Snitt

1. Ryssland

20

21

21

21

21

20

20

0

20,57

2. Frankrike

18

21

21

21

20

18

20

21

20,29

3. Vitryssland

19

19

19

18

19

19

19

17

18,86

så himla duktiga. Vi kämpade mot varandra hela tävlingen, de gick om oss, vi
gick om dem och så vidare.
Lagets omgång tre var extra lyckat, det
var nämligen ett rekordhopp. Hela 35
poäng lyckades de få ihop och slog således Evolutions tidigare svenska rekord på
29 poäng.
Kändes det som ett
rekordhopp redan när ni landat?

”Jag var ganska säker på att vi slagit rekordet, vi hade flyt och det var inget som
störde, det bara tuffade på. Sen visste vi
inte hur många poäng det var men tänkte
att det måste vara över 30”, säger Mikael.
Och 35 poäng var ett stort hopp från
lagets tidigare rekord, 21 poäng på
Svenska cupen.

CF4-sekvens
Nation

R1 R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

Snitt

1. USA

12

10

12

11

9

11

8

7

10,29

2. Ryssland

9

8

4

8

8

7

8

9

8,14

3. Frankrike

8

9

6

8

7

6

8

9

7,86

Fick flyga med finalplanet

Eftersom Bardagi inte tog sig till semifinalen fick de endast göra åtta officiella
hopp, medan semigänget gjorde nio och

finalisterna tio. Men de ville hemskt gärna ha en officiell tio-runda och efter lite
snack med domarna tilläts de att göra två
bedömda hopp utanför tävlingen.
”Vi fick åka med i finalplanet faktiskt.
USA och Frankrike låg lika inför sista
hoppet. Lite konstig känsla, man kände
sig oinbjuden och vi var så tysta vi kunde. Vi fick en egen final också, när de
landade var ju alla där och tog emot så då
kunde ju inte vi också komma.
Oj! Hur är stämningen i
ett flygplan med VM:s finallag?

”De är ju alla väldigt erfarna tävlingshoppare men det var ändå high fives och de
önskade oss ett bra hopp. De tog det
lugnt. Sen vann fransmännen på ett helt
fantastiskt sista hopp, de förvånade sig
själva sa de efteråt”.
Killarna i Bardagi har många erfarenheter att ta med hem från tävlingen, både
gällande hoppningen, men även tiden på
marken mellan hoppen.
forts. på sidan 32

CF2-sekvens
Nation

R1 R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

Snitt

1. USA

19

22

17

25

18

17

16

19,29

17

2. Australien

18

17

19

16

22

15

17

14

17,71

3. Ryssland

15

11

21

16

20

15

15

14

16,57

Not: i CF räknas sämsta rundan bort från totalresultatet

VFS, vertikal formationshoppning
Nation

R1 R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

Snitt

1. Frankrike

26

16

36

19

22

35

19

31

25,50

2. USA

21

17

34

22

23

33

20

27

24,63

3. England

16

9

20

10

11

15

9

13

12,88

Friflygning
Nation

R1 R2

R3

R4

R5

R6

R7

Snitt

1. USA

8,9 9,9 9,0

9,2

9,5

9,0

9,1

9,23

2. England

8,2 9,0 8,4

8,8

9,9

8,7

8,9

8,84

3. USA

8,8 8,4 8,7

8,7

9,2

8,6

8,2

8,66

5. Norge

7,7 7,1 7,7

7,8

9,0

7,7

7,9

7,84

9. Sverige

6,2 6,1 6,5

6,4

6,8

–

–

6,40

Freestyle
Nation

R1 R2

R3

R4

R5

R6

R7

Snitt

1. Frankrike

8,9 8,8 9,0

9,0

9,1

9,1

9,1

9,00

2. England

7,2 7,1 7,3

7,5

8,6

7,6

7,7

7,60

3. USA

6,8 7,7 7,0

7,1

8,0

7,1

7,3

7,30

5. Finland

6,3 4,7 6,5

6,4

8,2

6,5

6,5

6,40
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Damerna höjde sig
Jumpers som var med och tävlade i
damklassen i FS4 var nöjda med sin
insats, trots att de inte kom upp i de
13 snittpoäng som krävdes för att få
ekonomiskt stöd från förbundet.
Vi höjde oss från ett snitt på 9,1
poäng på SM 2009 till en snittpoäng
på 11,3 poäng efter endast 50 laghopp”, säger Jenny Rosén och påpekar
att det krävs mycket pengar för att
kunna utvecklas.
”Det blir ju en begränsning av hur
mycket man har råd med, vi satsade
på tunnelträning men det är tufft att
betala allting själv. Bara resan med boende och tävlingshoppen blev typ
35 000 kronor per person.”

Tjejerna gjorde precis som Bardagi
extra bra ifrån sig under själva tävlingen
och satte nytt lagrekord på 20 poäng.
”Att få göra en 20-poängare var extra roligt. Vi är osäkra på vad det gamla rekordet för damerna låg på, men
oavsett vilket så är vi jättenöjda med
vårt nya lagrekord!”
Jumpers mål var att åka på VM och
laget kommer inte att fortsätta tävla
tillsammans nästa år. Men Jenny vill
gärna uppmuntra fler tjejer till att satsa
stort och åka på nästa VM om två år.
”Det var väldigt länge sen vi skickade ett damlag sist, det vore verkligen
jättekul om vi kan skicka ett nytt
2012 igen!”
■
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Niklas Rodensjö

VM 2010
Våra lag på VM

Bardagi i en sidebody
över Menzelinsk.

Bardagi, FS4 öppna klassen
Rikard Rodensjö
Johan Karlsson
Seth Ericson
Mikael Kaulanen
Niklas Rodensjö, kamera
Jumpers, FS4 damklassen
Jenny Rosén
Åsah Helenius
Karin Bäckström
Annelee Karlströn
Elof Wecksell, kamera
Zero, friflygning
Mik Stier
Anders Sundin
Joakim Wetterfors, kamera
Övriga svenskar på VM
Lena Kaulanen, truppledare
Lova Kvarnsmyr, elevdomare
Jessica Johansson
Gunlög Edgren
Joey Jones
Lena Jones

forts. från sidan 31

”Vi tappade poäng av domarna på ett
hopp som vi tyckte var för hårt dömt.
Men man kan inte protestera, det gäller
att behålla fokus till nästa hopp. Och
bara det här att se de som är bäst i värl-

den, hur de gör, man lär sig av atmosfären bara genom att vara där. De är där
för att vinna, men ändå otroligt trevliga.
Men när det är hoppning så är det bara
rent fokus”.
■

Mer om Bardagi
Blogg: www.teambardagi.blogspot.com
Hemsida: www.teambardagi.se Mer om VM: Bilder, videor
och alla resultat hittar du på www.ipc-wcresults.org.uk

VM nummer två för Zero
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ration. Det blir enformigt att tävla, de kommande åren vill vi göra annat, kanske åka till
Voss, och coacha mer. Att lära ut till andra hin-

ner vi aldrig nu, det är så mycket fokus på träning och tråkigt att behöva säga nej till grejer
för att vi ska träna.”
■

Zero nöjda efter ett hopp i ryssvärmen, Anders Sundin, Joakim Wetterfors och Mik Stier.

Lena Kaulanen

Friflygarlaget Zero var på sitt andra VM och
hade hoppats på att tangera 2008 års sjundeplacering och helst hamna i finalen, men deras insats räckte inte hela vägen fram.
”Det var färre lag men högre kvalitet i år. Vi
vet att vi kan mycket mer, men så är det med
stora tävlingar, det gäller att vara bäst när det
gäller. Det är alltid lite surt när man känner att
man kan göra bättre”, säger Anders Sundin.
Laget hamnade totalt på en nionde-plats och
lyckades precis som Bardagi att slå svenskt rekord under tävlingen, en tiopoängare som då
slog deras eget rekord från förra årets World
Games med en poäng.
Så trots att de inte nådde upp till finalplats
är de nöjda med sin insats.
”Tävlingsmänniskan i en känner ju ’varför
varför?’ men vi är alla tre superglada att vi fick
vara med, och se Ryssland. Hela säsongen är ju
jätterolig, det är en stor satsning med massor av
planering som sen kulminerar i ett VM, säger
han.
Några fler tävlingar blir det inte för Zero
som nu kommer splittras som lag. Men killarna
har inga planer på att sluta hoppa ihop.
”Vi har hållit på i fem år och det är rätt lagom, vi måste göra annat för att hitta ny inspi-
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Magnus

satsar vidare
På VM i Montenegro var Magnus Falk nära att göra ett riktigt skrällresultat. Nu har satsningen inför nästa säsong redan startat. Till sin hjälp har han bland annat en hoppbacke(!).
Text

Anna Oscarson

Foto

Martin Flink www.fiftyframes.se

agnus Falk är den hoppare som representerar Sverige allra mest ute i
vida världen. Varje år brukar han försöka
delta i tre-fyra världscuptävlingar. I augusti i år tävlade han också i VM.
Han fick en mycket bra inledning på
tävlingen och låg inför sista dagen på
plats 15.
”Det var bättre än jag någonsin hoppat på en internationell tävling tidigare”,
säger han.
Men under näst sista hoppet kom han
fel. Han sköt över med sju centimeter och
rasade nedåt i resultatlistan. Han slutade
på plats 50 vilket ändå var personbästa.

tre centimeter. Det innebar 54:e plats i
resultatlistan.
”Jag var tre centimeter från världscuppoäng. De 30 bästa får det. En trea som
sämst är bra.”
I Sverige verkar det som att precisionshoppning är en gren på utdöende. Av det
märks inga tendenser i övriga Europa.
”Där är det svårt att få plats på tävlingarna om man anmäler sig för sent.”
Världsmästarlandet i år, både i individuell precision och lagprecision, blev Italien. Slovenien, Ungern, Tjeckien och
Ryssland har också många duktiga precisionshoppare.

Nära världscuppoäng

Hoppar i hoppbacke

Tre världscuptävlingar har det blivit i år.
En i Kroatien och en i Slovenien som
inte gick så bra enligt honom själv. Den
tredje gick i september i Schweiz. Bara
sex omgångar kunde köras och han hade
resultatet två, en, tre, en, två respektive

Nu är Magnus Falks tävlingssäsong slut
för i år. Försäsongsträningen inför nästa
år har påbörjats. Det innebär många timmar i prec-gungan.
Så länge det hoppas hos Dala- och Söderhamnsklubben åker han dit och hop-

M
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Magnus Falk
tränar hårt för att förbättra sina färdigheter i precisionshoppning. I en hoppbacke i
Borlänge springer han upp precisionsskärmen. Mattan har han lagt ut längst ner
och han får en liten luftfärd inför landningen

par. Han har också kommit på ytterligare ett sätt att träna upp sina färdigheter:
I Lugnet, som är en hoppbacke i Borlänge, drar han upp fallskärmen springandes. Nedanför backen har han lagt ut
precisionsmattan och kan på så sätt träna
även vid mulet väder.
Han tar sig upp de 379 trappstegen på
fem till sju minuter. Har han någon som
hjälper honom med att få skärmen upp i
luften klarar han göra ungefär sex hopp i
timmen. Om inte blir det fyra.
Det gäller att förhållandena är bra. Om
vinden ligger på från fel håll kan det bli
rätt turbulent. Från backens topp ner till
mattan är det 74 fallhöjdsmeter. På 1015 fallhöjdsmeter får han upp skärmen i
luften.
”Jag har fått med mig några andra från
Dalaklubben som tycker att det är en rolig grej. Jag har fått okej från de som driver verksamheten i hoppbacken också.
De har till och med frågat om jag inte
kunde vara pausfågel vid en av deras tävlingar men tyvärr var det samtidigt som
världscupen.”
Skärmflygningen börjar kännas allt
bättre tycker han och han har fått en del
värdefulla tips av den danska tränaren
Pernille Lykke.
■

Magnus Falk.

Kerstin Ottermark

Falk
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Alla friflygarna samlade på verandan i Gryttjom under SM-veckan.

Foto: Carolina Mallwitz
Över Näsinge utanför Strömstad, slet bärremmarna av Anders Nyqvist hjälmen under
öppningen. Typ femtusen spänn inklusive
Dytter spann vilset ner någonstans över
ängsmarkerna, som en nål mot en höstack.
Förtvivlat läge. Men efter lite diskussioner
om draghöjd, öppningspunkt, vindhastighet
och en integralhjälms hastighet i eget frifall
kunde skallgång inledas. Som gammaldags
spotting, men från andra hållet liksom. ”I feel
lucky today”, sade Ulf Liljenbäck och två minuter senare – triumf!
Foto: Mats Andersson

Fredrik "Vesslan" Wesslén tar
sittflygningen till en helt ny nivå
i detta graciösa uthoppet.
Foto: Elof Wecksell

Mellan hoppen fanns tid att njuta av solen och
bara ta det lugnt, trots att det i övrigt var full rulle
under årets Svenska och Nordiska mästerskap.
Foto: Carolina Mallwitz
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Fönster
mot

HOPP
SVERIGE

Nu när vintern börjar närma
sig, kan vi med dessa bilder
påminna om hur kul det är att
hoppa fallskärm, även när
marken är täckt av snö. På
bilden har Mattias Sundberg
och Magnus Falk precis landat när Peter Andersson kommer inflygande. Behöver man
säga något mer? SÖFK har
sin egen Joe Labero.
Foto: Helen Lennartsson

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.

I Dala förbereds ett FS4-hopp, som av
minerna att döma var både roligt och krävande.
Foto: Thomas Lovén
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N i k e G i l ag e r K on d a ki s är e n 2 8 å r g am m al
g r e ki sk - d an s k d e sig n e r, s o m m e d e n b ak g r un d
i n o m k on s t o c h d es i g n v i l l e r b j ud a e t t a l t er n a t i v t i l l d en f ö r o re n a nd e m o de i n d u st r i n s o m be d r iv s id ag . Va d s o m g ör h e n n e sp e c iell är ma t e r ia let h o n a n vä n d er sig av, s om f ö r o s s
h o p p ar e r is ke r a r s op t u n na n e f t er 20 å r.

Text

Mia Spillman

Foto

www.kondakis.biz

En del av förtjänsten
från Nikes klänningar
hjälper Maasai-flickor
att gå i skolan.

ike är sedan fyra år tillbaka bosatt i Kenya, dit hon flyttade för att arbeta med
ett projekt som hade startats för Maasaistammen. Under en rundtur i landet besökte hon Kibera i Nairobi, som hon
själv beskriver som ”det värsta slumområdet i östra Afrika”. Där, i en marknadsgränd fann hon av en ren händelse en bit
vitt tyg, stämplat med texten ”Korean security 1955”, som hon köpte med sig.
Efter att ha sytt kläder åt sig själv samt
sina vänner redan från tolv års ålder, med
diverse intressanta och udda material,
blev den där tygbiten så småningom en

klänning som Nike kom att använda på
olika tillställningar.
Stort intresse

Det visade sig relativt snart att folk var
väldigt intresserade av klänningen, och
Nike fick mycket kommentarer kring designen och materialet. När hon berättade
att den var tillverkad av en gammal fallskärm, blev folk fullständigt fascinerade.
Samtidigt som detta hände, höll Nike
på att lämna över Maasai-projektet till
lokalbefolkningen, och tanken slog henne att det skulle vara roligt att se om det

fanns någon marknad för hennes fallskärmsskapelser. Hon köpte in hel fallskärm, skapade ett par olika klädesplagg
av den som hon sedan gick runt och visade upp i olika butiker. Intresset visade
sig vara stort, och resten skulle man kunna säga är historia.
”Nu, två år senare, har jag sex anställda och livnär mig på mina fallskärmsdesigner.” berättar Nike.
Uttjänta fallskärmar

På frågan vart fallskärmarna hon använder idag kommer ifrån berättar hon att
det mesta importeras från USA, England
och Australien. ”Jag kan inte få tag på
fallskärmar i östra Afrika, så jag lägger
ner mycket tid på var fallskärm, med inköp, transport och så vidare.”
Fallskärmarna går som bekant ut efter
ett antal år – i Sverige 20 år – och hamnar då i källare, militära förråd eller inslängda i folks garderober, vilket innebär
att lagret med uttjänta fallskärmar ständigt byggs på.
Det spännande med fallskärmarna är
alla dess igenkänningstecken, till exempel sömmar, lagningar och märken, som
talar om när fallskärmen är tillverkad,
för vem och av vem. De finns i en uppsjö av olika färger, och det luftiga och
flytande tyget gör materialet speciellt
lämpligt att sy kläder av.
Ekologiskt alternativ

I dagens värld, där kläder massproduceras, och fabriker spyr ut föroreningar,
finns ett ökande intresse för ekologiska
alternativ. ”Folk vill ha någonting unikt
och som samtidigt visar på socialt ansvarstagande, så många kunder är intresserade av det jag designar.”
Förutom att världen tjänar på Nikes
skapelser ur ett ekologiskt perspektiv, så
går även en del av förtjänsten tillbaka till
samhället, där de bland annat bidrar till
att låta Maasai-flickor gå i skolan.
Vill ut globalt

Att Nikes affärer går bra märks på resultaten. Bara sedan förra året har verksamheten dubblerats, och nästa mål för Nike
K o nta k t m ed Nik e ?
www.kondakis.biz
Mia Collis

Telefon Kenya: +254 (0) 737 115 507
Skype: nikekondakis
E-post: nike@kondakis.biz
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Charlie Grieves Cook
Jonathan Hyams

Pris klänning $1160, väska $260.
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är att etablera sig på den amerikanska
och europeiska marknaden. ”Just nu sker
85 procent av inköpen i Kenya, och jag
skulle gärna vilja etablera mig internationellt.”. Under oktober månad medverkar
Nike på ”Global Fashion Show” tillsammans med andra internationella designers i New York, vilket hon hoppas ska
bidra till att släppa in henne och hennes
skapelser på marknaden i USA.
”Längre fram i tiden kan jag se mig
själv jobba med andra
återvunna och etiska
material, tillsammans
med mina fallskärmar, och jag hoppas
då att min verksamhet ska ha vuxit till att
producera unika fallskärmsdesigner som
beställs från alla världens hörn.”
■

Maasai klänning,
märkt år 1945, dekorerad med scarf. Pris
klänning $1200,
scarf $140.

Nike gjorde nyligen ett
tandemhopp i Gryttjom,
i en jacka av fallskärmstyg, vad annars?
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FKCG-pilot i kapard

Mikael Andersson skulle bara göra en vanlig flygning för att fota en kraftdamm, men det slutade med att han fick en pistol mot tinningen, kraschade
ett plan och sprang för sitt liv ifrån en galen kapare.
”De stegen kommer jag aldrig att glömma, jag sprang med ryggmusklerna
på helspänn, bara väntade på att det skulle svida till”.
Text

Mirijam Geyerhofer

Foto

Nina Forsberg

M

ikael Andersson har flugit hoppare
i FKCG, och det var genom dem
han kom i kontakt med det tyska företaget GoJump som erbjöd honom jobb på
hoppfältet Evora i Portugal. Tillsammans
med företagets Pac 750 XL hyrdes han ut
dit förra hösten för att jobba över vintern. GoJump erbjuder även passageraroch lastflyg och den där februaridagen
var uppdraget att fota en damm. Förutom fotografen hade Mikael med sig två
fallskärmshoppare som dels skulle agera
tolkar men också hjälpa till att lasta utrustningen på en närliggande flygplats.
Samtliga var portugiser.
När de lyfte från Evora såg de en bil
stå och brinna på parkeringen, och det

38

skulle snart visa sig att ”fotografen” inte
alls hade för avsikt att ta några bilder.
Såg pistolen i ögonvrån

När de hade flugit i cirka 40 minuter var
de framme vid flygplatsen i Cascais där de
skulle hämta foto- och filmutrustningen.
”När vi kommer in på final ser jag i
ögonvrån att han riktar en pistol mot
hopparna.
Jag ropar: ’vad vill han?’ men får inget
svar. Jag ropar igen, får fortfarande inget
svar och sen hör jag hur dörren öppnas,
då fattar jag att de tänker hoppa. Vi är på
150 meter”.
Kaparen tar sig fram till Mikael,
trycker pistolen mot hans tinning och sli-

ter av honom headsetet. Mikael – som
inser att de är alldeles för lågt – drar
höjdrodret uppåt allt han kan för att ge
hopparna mer höjd. De lämnar planet
någonstans runt 250 meter och Mikael
är ensam i planet med en galen man utan
att kunna kommunicera.
”Sen tappade han väl fokus på revolvern så att jag hade den mot axeln, jag
vet inte varför, kanske av g-kraften eller
turbulensen. Jag tog tag i pipan på revolvern och vred den ur hans hand och höll
den på vänster sida av mig”.
Planet hade dubbelkommando och
när kaparen blivit av med pistolen försökte han istället ta över styrningen av
planet. Han drog kraftigt åt höger och
Mikael insåg att mannen försökte få planet att störta, så han styr emot åt andra
hållet och en dragkamp – bokstavligen
på liv och död – startar.
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Nina Forsberg

drama

Mikael
Andersson
Ålder: 32 år.
Familj: Singel.
Flygerfarenhet:
Har haft flygcert
sedan 2006, flugit hoppare sedan
2008.

Sa ni något till varandra då?
”Vi satt och skrek åt varandra, men man
sa inget, utan skrek ju mest för att man
tog i. Det var nog mest vrål”.

Fallskärmshopp:
”Har gjort nivå ett
på AFF-utbildningen, så fort jag får
ett normalt jobb
ska jag fortsätta”.

Ströp bränsletillförslen
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Kampen slutade med en krasch. De
landade förvisso på flygplatsen men alldeles för brant och lite bredvid landningsbanan. Landningställen och
noshjulet vek sig och vänster vinge slets
sönder av ett staket.

kommer körande och Mikael står i diket,
på knä. Han har händerna över huvudet
och vinkar, försöker varna för geväret och
forts. på sidan 40

Mikael framför det
tyska företaget GoJumps Pac 750 XL
som han flög på hoppfältet Evora i Portugal.

Sprang för livet

När planet stannat slet Mikael upp dörren och sprang för sitt liv, med kaparens
osäkrade pistol i handen.
”Jag tittar bakåt och ser hur han öppnar en väska, och att han plockar fram
ett gevär. ’Fan, jag har överlevt det här
och nu skjuter den jäveln mig i ryggen’,
tänkte jag då. Jag springer kanske 15-20
meter och sen slänger jag mig i ett dike”.
Det blir såklart fullt pådrag på
flygplatsen, brandkår och säkerhetsbilar

Privat arkiv

Efter någon minut försökte kaparen stiga
och svänga åt höger. Mikael blev då orolig för att han skulle försöka flyga iväg.
Han såg att de fortfarande var ovanför
flygplatsen och ströp bränsletillförseln till
motorn.
”Jag märkte att han försökte återstarta, men han tryckte på alla möjliga knappar, till autopiloten och lysen och sånt, så
han hade ju ingen koll. Flyga ett flygplan
kan vem som helst göra när det väl är i
luften, det är bara att styra upp och ner,
höger och vänster. Men han hade aldrig
kunnat landa. Så insatt var han inte”.
När kaparen märkte att motorn hade
stannat blev han vansinnig och försökte
istället få planet att störtdyka.
”Han var ju tokig innan, men då blev
han dubbelt så tokig. Han lade sig över
styrspaken, men jag drog åt andra hållet
och försökte rädda situationen och landa”.
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Stefan Johansson

KAPARDRAMA

Mikael Andersson har flugit hoppare sedan 2008, här
i Sverige med någon av Skydive Swedens Pac 750 XL.

forts. från sidan 39

skriker att de inte ska köra dit, att mannen är beväpnad.
”Då upptäcker jag att jag fortfarande
har hans pistol i handen, så jag slänger
iväg den i gräset. När jag tittar bort så ser
jag hur mannen går ut genom hoppdörren, sätter geväret i munnen och skjuter
sig i huvudet.”
Det är ju som i en actionfilm.
Vad kände du då?
”Det låter ju kanske konstigt, det var en
lättnad. Inte att han sköt sig själv, men
att det var över allting.”
Har mått bra efteråt

Det skrevs väldigt mycket om händelsen
över hela världen, och Mikael verkade
ganska lugn vid de första intervjuerna,
och låter lugn även nu.
Hur har det här påverkat dig?
”Nu har jag berättat det här så många
gånger att jag har fått lite distans. Folk
kallar mig hjälte och undrar hur jag kunde reagera som jag gjorde. Det är lite…
man tänker inte, man handlar bara”, säger Mikael och poängterar att händelsen
självklart inte är något som man bara viftar bort.
”Givetvis var jag livrädd i flygplanet
och dygnen efter var jag väldigt skakis.
Jag trodde ju att min sista sekund var
kommen, det var jag helt övertygad om”.
Det har i skrivande stund gått åtta månader sedan olyckan men senast i veckan
har han fått samtal från både Aftonbladet
och TV4. Då kommer tankarna tillbaks
en del men annars tänker han inte längre
på det varje dag. Men ett par gånger i
veckan poppar små fragment fram.
”Jag tänker på vad som kunde ha
hänt. Hanen på revolvern var tillbakadragen till exempel, sådana detaljer gör att
man blir dubbelt så rädd, att det hade
kunnat bli turbulens och att han kunde
ha skjutit mig av misstag”.
Efter olyckan fortsatte Mikael flyga
för GoJump i Tyskland. Han har inte

40

haft problem att sova, eller några andra
psykiska men. Att sluta flyga var aldrig
ett alternativ, han låter nästan förvånad
över att få frågan.
”Det är som ett litet gift, jag måste
upp. En vecka efter att det hade inträffat
så hyrde jag ett litet plan på en flygklubb
i Halmstad för att känna efter om det
kändes obehagligt, men det var inga
konstigheter”.
Gjorde allt rätt

Han tror att anledningen till att han klarat sig så bra psykiskt är vetskapen om att
han faktiskt gjorde allt rätt, eller att han i
alla fall inte kunde ha gjort det på något
annat sätt. Det gör att det inte finns något att grubbla över, även om funderingarna på vad som kunde ha hänt om han
inte tagit sig ur planet har snurrat i huvudet på honom.
”En del av golvet trycktes upp vid kraschen, jag kunde ha blivit fastklämd där
inne med honom. Eller om han bara
hade skjutit mig i skallen i luften och tagit över planet”.
Tänkte du aldrig att
du skulle skjutahonom?
”Nej. Det kom på kvällen sen: ’Fan, jag
kunde ju ha skjutit honom, jag kunde ha
gjort det väldigt lätt’, men den tanken
fanns aldrig då, inte ens att jag faktiskt
kunde göra det. Hade jag kommit på det
så hade jag kanske gjort det, men man är
i en sådan chock… Och adrenalinet…
Mikael tystnar och tänker efter lite.
”Det är väl mänskligt, eller normalt
helt enkelt, att tänka att man inte ska
skjuta en annan människa”.
Bärande skärm på 20 meter

Som pilot i ett hoppflygplan hade han
som brukligt en räddningsfallskärm. Så
en fråga som många av oss hoppare förmodligen ställer, är varför han helt enkelt
inte också hoppade?
”Alltså… om man inte är hoppare
själv så är det inte det första man tänker,

att man ska slänga sig ut ur flygplanet.
Plus att jag har rundkalott i räddningsfallskärmen”.
Men de som faktiskt hoppade klarade
sig bra. Fast det var på håret. En landade
på en väg och en på baksidan av ett hus.
Mikael uppskattar att han lyckades få upp
planet till 250 meter innan de lämnade,
och den ena killen berättade att han hängt
under bärande skärm på tjugo meter.
”Han hade gjort en liten sväng och sedan landat direkt”. Vi skojade sen och sa
att vi hittat freebagen i planet. De drog
ju reserven direkt när de hoppade ut”.
Båda hopparna var erfarna med över
tusen hopp var och ingen av dem har slutat hoppa efter den dramatiska händelsen.
Kaparen då? Enligt polisen hade han
strax innan han kom till fältet skjutit två
personer, den ena var fastställd död och
den andra allvarligt skadad. Mikael har
inte fått någon uppdatering på huruvida
den andra personen klarade sig.
Bilen som brann på parkeringen innehöll en hemmagjord bomb som aldrig detonerade. Lyckligtvis, eftersom flera personer stod runt bilen och försökte släcka
elden. Polisen tror att mannen skulle försöka kapa planet och fly till Spanien.
Letar jobb som trafikpilot

Första november går kontraktet i Tyskland ut och Mikael åker hem till Sverige
igen. Han söker fortfarande jobb som
trafikpilot och kommer att flyga hoppare
tills han hittar något.
Kommer du lägga till i ditt CV
att du är en extra tuff kaparhjälte?
”Haha, i de flesta ansökningar måste
man ange om man varit med i olycka eller skadat ett flygplan, så det är ju ofrånkomligt. Jag brukar inte dunka mig på
bröstet och skryta, jag skriver lite om
Portugal och så har jag en engelskspråkig
artikel som sammanfattar det hela på
fem-sex rader som jag bifogar och ber
dem återkomma om de har frågor.”
Någon ny syn på livet tycker inte Mikael att han har fått efter olyckan, förutom att han blivit bättre på att inte
skjuta upp saker.
”Sådana grejer som man pratar om
men aldrig blir av. Direkt efteråt så åkte
jag till exempel och hälsade på lite gamla
kompisar i Stockholm som jag inte sett
på länge.”.
Mikael Andersson har inga problem
med att berätta om dramat men är inte
heller killen som sitter på förfesten och
skryter om sitt hjältemod. Han anser inte
själv att han är den där hjälten som alla
tidningar skrev om. Han vet inte ens hur
han kunde hålla sig så kall.
”Som sagt, man bara handlar, man vill
inte dö. Det bara att försöka överleva.”■
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Kanske kommer du ihåg att det skickades ut en enkät
om nack- och ryggbesvär i samband med fallskärmshoppning i november 2009? Du som svarade på den
kommer få en uppföljning skickad till dig med posten.
Text

Jenny Nilsson

Fotomontage

Anders Q, Himmelsdyk

I

Modell: Moa Wallén

november 2009 sändes en enkät ut till
svenska fallskärmshoppare. De som
fick förfrågan om att delta i enkäten var
myndiga, hade erhållit licens av grad AD för år 2009 (utfärdad av SFF senast
sista aug 2009) samt hade en e-postadress registrerad i SFF:s medlemsregister.
Enkäten skickades ut till de 946 fallskärmshoppare som uppfyllde dessa krav,
658 personer valde att besvara enkäten.
Vi är förstås mycket tacksamma att så
många svarade. Varje enskilt svar är viktigt för att kunna göra tillförlitliga vetenskapliga analyser, och på sikt kunna bidra med relevanta åtgärdsförslag för att
minska risken för uppkomst av led- och
muskelbesvär bland fallskärmshoppare.
Hoppare har oftare besvär

Preliminära analyser av de 658 svaren visar att aktiva fallskärmshoppare har en
något ökad förekomst av besvär från
nacke och rygg jämfört med den svenska
befolkningen. En uppföljande datainsamling är nu planerad att genomföras i
den grupp som tidigare har besvarat formuläret med syfte att särskilt studera
riskfaktorer som är relaterade till dessa
besvär.
När dessa faktorer är identifierade
kan på sikt åtgärder, exempelvis träningsprogram eller andra typer av förebyggande strategier, tas fram med förhoppning att minska risken att få nya
besvär.
Svaren är helt anonyma

Vi är därför mycket angelägna och tacksamma att du som fallskärmshoppare besvarar enkäten när en ny förfrågan nu
anländer via din e-post i november. Det
tar cirka tio minuter att besvara formuläret och du som enskild person kan inte
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på något sätt identifieras när resultaten
presenteras. Avsikten är att såväl resultat
som förslag till vidare åtgärder/studier
presenteras här i Svensk Fallskärmssport
eller på annat sätt via klubbarna.
Vi vill värna om sporten, genom att
värna om varandra.
Nitton frågor

Enkäten innehåller 19 frågor och är uppdelad i tre huvudområden. I den första
ställs frågor kring ålder, kön, fysisk aktivitet med mera. Frågor kring besvär från
nacke, skuldra och rygg ställs i den andra
delen och i den sista delen ställs frågor
relaterade till fallskärmshoppning, exempelvis utrustning och antal hopp.
Enkäten skapades ursprungligen som
ett delmoment i ett examensarbete vid
sjukgymnastutbildningen, Karolinska Institutet, av Viktoria Burén och Jenny

Nilsson. När vi sedan läste vidare på
masternivå valde vi att utveckla och kvalitetstesta enkäten.
Utvecklingen och kvalitetstesterna genomfördes i systematiska steg där både
medicinska experter och fallskärmshoppare deltog. Testerna visade att enkätfrågorna håller god kvalitet och ger ett bra
mått på det som är avsett att mätas.
En artikel som beskriver resultatet,
och den vetenskapliga metodik som användes, skickas hösten 2010 till vetenskaplig tidskrift för publikation.
Har du frågor om det här, eller om du
bytt e-postadress sedan november 2009,
kontakta oss gärna.
■

Enkäten visar att
fallskärmshoppare
besväras av nackoch ryggproblem i
större utsträckning
än resten av landets befolkning. Nu
ska det analyseras
varför, och förhoppningsvis tas
fram speciella träningsprogram för
att förebygga risken för skador.

• Jenny Nilsson (SF), 0702-61 73 68,
jenny.nilsson.668@student.ki.se
• Viktoria Burén (FKA), 0702-34 06 47,
viktoria.buren.193@student.ki.se

41

Aleksander Pédersen

Premiär för Nordic Babes Weekend

Den härliga gemenskapen är något Nordic babes värdesätter högt. Från vänster: Aron Kron, Anja Törnwall, Per Nissborg, Fanny Våge, Malin Sjödin, Cajo Josefson, Sofie Alzén, Cornelia Franzén, Tilda Järbel, Wendi Andersson, Jonna
Mattila, Ingela Reppe, Håvard Flaat, Petter Jönsson, Kalle Jensen och Hans Olav Loftum. Med på lägret men ej i bild
var också: Gunn Seim Ekeland, Lene Luraas, Lene Sletten Olsen, Yvonne Kossek, Nina Forsberg och Paula Liljegren.

I juni anordnades en Nordic Babes Weekend
i Vårgårda för första gången. Det blev stor
succé och planen är att evenemanget framöver ska bli årligt återkommande.
Text

Malin Sjödin

Foto

Tilda Järbel, Aleksander Pédersen

E

fter att ha samlat ett gäng tjejer i
Gryttjom och gjort ett par härliga
hopp tog Cornelia Franzén (Infinity Freefly) initiativet och bildade gruppen
Nordic Babes på sensäsongen 2009.

Under hösten började det planeras mer
inom gruppen och bakom det stod
främst Nina Forsberg (Infinity Freefly)
tillsammans med Jenny Norin (Nordic
Flight). Först ut blev två fullbokade tunnelläger i Bottrop i början av 2010. Bland
annat sattes en 8-way headdown. Båda
tillfällena blev otroligt lyckade och man
fick se en enorm utveckling hos tjejerna.
Sen äntligen kom ju sommaren och
det var dags för Infinity freefly att bjuda
upp till Nordic Babes weekend 5-6 juni
på Vårgårda flygfält, i FKCG:s regi!
Långväga deltagare

Tilda Järbel

När Nordic babes samlades i Vårgårda
i juni organiserades allt från vinkelflygning till formationer i head down.
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Med på eventet var 16 härliga "babes". Vi var extra glada över att så många
visat sitt intresse och bemödat sig resa så
långt för att komma till oss. Helgen bjöd
på kanonväder hela vägen. Trots liftköer
så flöt det på riktigt fint tack vare Nina
Forsberg som i vanlig ordning slet i manifestet. Våra grymma piloter Tim
Douglas och Aron Kron såg till att vi
blev luftburna med vår vackra Pac 750
XL. De här grabbarna vet vad de sysslar
med och de är dessutom aktiva hoppare
vilket självklart bidrar till de bästa av förutsättningar. Allas vår Ann Söderberg lagade maten som var omåttligt populär.

Organisatörer under eventet var: Håvard
Flaat, Mikael "Rainy" Rengstedt, Aleksander Pedersen och Malin Sjödin. Hans
Olav Loftum och Cornelia Franzén agerade stöttepelare och kameramän.
Härlig gemenskap

Det organiserades allt från vinkelflygning, head down-formationer till en avslutande "big fucking round". Lene Luraas, en av de norska deltagarna,
briljerade under det sistnämnda hoppet
och gjorde stor succé.
Det blev en kanonhelg och alla kan
räkna med att detta blir ett återkommande event.
Tanken bakom Nordic Babes är att
utbyta erfarenheter, utvecklas och främja
varandra inom sporten. Alla är välkomna
och jag vill påstå att det främst är den
härliga gemenskapen som vi är ute efter.
Det har hittills varit fantastiskt lyckat
och vi är stolta och glada över att så
många tagit del av äventyren. Alla har vi
olika ambitionsnivåer men det undanröjer ju inte att vi kan ha himla roligt tillsammans.
Så på återseende till alla er som varit
med och välkomna till er som inte hängt
på ännu.
■
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Fin orgad FS20 i Gryttjom
En barnafödande pilothustru
och ett gäng moln höll på att
ställa till det för Mark Wemhöners 20-mannahelg. Men innan helgen var över hade alla
hoppare i den erfarenhetsmässigt blandade gruppen fått
några utmanande hopp.
Text

Mark Wemhöner

Foto

Thomas Lovén

D

en 18-19 september hoppades det
20-manna i Stockholms fallskärmsklubb. I den ordinarie verksamheten för
helgen var det inplanerat att det skulle
flygas med två flygplan, Stockholms egen
Twin Otter och en inhyrd AN-28. Den
pilot som skulle flyga AN-28:an fick tyvärr förhinder i form av en fru som åkte
in för förlossning så plötsligt var fältet
fullt med hoppare som skulle dela på
”bara” ett flygplan.
Även om liftköerna blev långa kändes
att det fanns en stor förståelse på fältet
och de som jobbade gjorde ett kanonjobb med att få allt att flyta bra trots det
hårda trycket. Lördagens väder var allt
annat än bra och det hoppades till och
från mellan cumulus-bang-bangmolnen.
Vi i 20-manna gruppen stod tills vidare på standby. I ”hoppa-genom-molndiskussionen” finns det många åsikter och
med en större grupp valde vi att vänta ut
vädret. Och till slut fick även vi hoppa.
Hitta den gemensamma nivån

Jag tycker det är otroligt roligt att organisera hoppning och att försöka pussla
ihop en grupp med helt olika individer
och hoppare för att tillsammans försöka
uppnå ett gemensamt mål. I detta fall
20-mannahoppning med hög kvalitet.
Precis som i vilken grupp- eller lagaktivitet som helst så behöver man starta
med någon form av uppvärmning. I formationshoppning handlar det mycket
om att ”hitta varandra”, att se hur alla
flyger och att hitta en gemensam nivå.
Att hitta fallhastigheten i gruppen är otroligt viktigt och att försöka bilda en idé
om vad individerna och gruppen vill –
och för den delen kan – uppnå.
Som organisatör försöker man lägga
pusslet bit för bit, göra formationerna
lite svårare för varje hopp eller i vissa fall
ta tillbaka det en nivå. Att få till pusslet
med en grupp hoppare med blandad er-
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farenhetsnivå är svårt, speciellt om nivåskillnaden mellan de minst och de mest
erfarna är stor.
Att skapa formationer och förutsättningar för att alla ska ha roligt och samtidigt utvecklas är en utmaning. Men det
är också det som gör det roligt för mig
som coach och organisatör.
Roliga hopp

Under söndagen fick vi finväder, möjligen lite kyligt men helt okej och det var
dags att börja hoppa på riktigt. Pusslet
började byggas och vi gjorde fem hopp
som alla var riktigt roliga.
Vi hade en grupp som sträckte sig från
certnummer 316 till 23 210 vilket motsvarar ungefär tjugo fallskärmsår! Trots
det gapet kändes det som en jämn grupp
där alla kompletterade varandra. Jag som
organisatör hade en kanonhelg och jag
tror alla deltagare hade minst lika kul.
Tack till alla deltagare och ett stort tack
till Stockholms fallskärmsklubb.
Nästa år kommer jag att arrangera ett
flertal camps och för dig som är intresserad så kommer det att skickas ut inbjudan på mejllistorna. Hoppas att vi ses säsongen 2011.
■

Från vänster: Johan Hansson, Lars Nyström, Peter Larsson, Ulf Anderzon,
Peter Fornwall, René Bacchus, Ida Samuelsson, Michael Martin, Johan Hallencreutz, Håkan Andersson, och Ralf Liljedahl. Knästående: Jenny Rosén,
Peter Ekström, Monica Paulsson, Kristoffer Oebius, Mark Wemhöner, Ludvig
Frans Åkeson och Anders Lundström.

43

MY T

3

”En-pins Tear Drop
öppnar inte alltid”

”Man kan inte lita på att reserven öppnar om man har en-pins
Tear Drop-rigg.” Det påståendet
undersöker vi närmare i tredje
delen av vår mytserie.
Text

Anna Oscarson

Vinjettfoto

Hans Berggren

”

Ulrika Svensson

Håkan Andersson, LFK:
I det här fallet skulle jag vilja provocera
lite och påstå följande: ”Man kan inte
lita på att reserven öppnar oavsett vilken
rigg man har”.
Det är förstås att dra det hela till sin
ytterlighet. Jag skulle självklart inte hoppa fallskärm om jag inte kände mig ”tillräckligt” säker på att reserven skulle fungera. Men som med allt annat här i
världen finns det inga hundraprocentiga
garantier för nästan någonting. Vi gör
allt vi kan för att minimera riskerna men
varje gång vi lämnar
planet på final tar vi
en risk som vi accepterat, så enkelt är det.
Min poäng är väl
egentligen att huruvi-

Håkan Andersson

”

Anlita någon som du känner förtroende för, någon som är lugn, metodisk
och noggrann, och som du vet skulle be om
hjälp vid eventuella oklarheter.
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da reserven öppnar eller inte har inte
med vilken rigg du hoppar utan på att vi
har minimerat risken för att den inte ska
fungera. Det gör vi genom att se till att
den är packad korrekt och att vi använder den på rätt sätt.
Livsfarligt misstag

Den här myten har säkerligen sin grund i
en händelse för några år sedan då en
svensk hoppare, med en en-pins Tear
Drop, vid ett ompackningstillfälle upptäcker att reserven med mycket stor sannolikhet inte skulle ha fungerat om han
tvingats använda den. Lyckligtvis hade
han hoppat hela sommaren utan att behöva dra reserven.
Vi behöver inte gå in på tekniska detaljer i packmetodik men det var mycket
lätt att konstatera i just det här fallet att
den kontrollant som packat reserven
gjort ett livsfarligt misstag, som kunde ha
slutat med katastrof.
Kontrollanter är utbildade för att
kunna packa reserver men är samtidigt
inte mer än människor, som kan begå
misstag. Jag vill minnas att kontrollanten
i fråga själv sa ifrån sig sin behörighet efter den här händelsen. Förbundets materielkommitté har annars möjligheten att

dra in K-behörigheten, vilket även har
skett i några enstaka fall genom åren.
Mindre vanlig riggtyp

Hade misstaget i fråga något att göra
med att riggen var just en en-pins Tear
Drop? Nej, inte egentligen. Jag skulle
vilja säga att misstaget berodde på att det
var en mindre vanlig riggtyp, som kontrollanten inte hade någon vana med och
därför inte behärskade att packa.
Kontrollantutbildningen förbereder
dig för att kunna packa alla typer av
sportriggar, vid behov med stöd av manualen. I det aktuella fallet beskriver manualen tydligt hur man ska gå till väga så
misstaget är oförklarligt, och oförlåtligt,
ur den aspekten.
Är man som kontrollant inte förtrogen med en viss utrustning, eller inte
förstår exakt vad manualen menar, får
man antingen be om hjälp från någon
kollega som kan, eller helt enkelt avstå
från att packa utrustningen.
Hur ska du som vanlig hoppare, utan
kontrollantkunskaper, kunna veta om en
kontrollant gör ett bra jobb då? Alla
kontrollanter är utbildade för att klara av
jobbet. Mitt enda råd är: anlita någon
som du känner förtroende för, någon
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I grunden lika

En-pins Tear Drop är en vidareutveckling av den klassiska Tear Dropen. Den
har två sprintar vilket också betyder två
loopar – en i pilotenskärmens överdel
och en i dess nederdel. Den konstruktionen gör att looparna hjälper till att hålla
sidoflikarna på plats över två punkter.
En-pins Tear Drop ser i sin grundkonstruktion likadan ut som två-pins. Förutom det uppenbara med två loopar och
sprintar, har man förlängt den översta
fliken något så den når ner till mitten av
reservcontainern. Sidoflikarna är fortfarande lika stora och har i princip samma
konstruktion för att täcka hela freebagen.
På en en-pins Tear Drop finns det
bara en loop som går centrerat genom
hela systemet. Det som sker när endast
en loop håller sidoflikarna på plats istället för två är att sidoflikarnas övre del
måste hållas på plats på något vis.
Staging-loopens två funktioner

som är lugn, metodisk och noggrann,
och som du vet skulle be om hjälp vid
eventuella oklarheter. Någon du litar på
som person helt enkelt.
●

Petter Alfsson-Thoor, FKA:
Myten om en-pins Tear Drop grundar sig
i en händelse från första halvan av 90-talet. En kontrollant packade en en-pins
Tear Drop felaktigt, ett fel som skulle ha
resulterat i en packlåsning med felfunktionen ”pilotchute in tow” på reserven.
SFF gick ut med rekommendationer
och åtgärder för att förhindra det. Men
händelsen upprepades av en annan kontrollant ett tiotal år senare. Och den utrustningen såg jag personligen öppnas.

För att fortfarande hålla sidoflikarna på
plats närmast nacken, har man försett
systemet med en staging-loop. En staging-loop (stage deployment locking
loop) är en bit resårlina som man trär en
del av freebagens pilotlina i. Funktionen
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”

Petter Alfsson-Thoor

”

Om man misstar sig och trär freebagens pilotlina från fel hållsamtidigt som
pilotlinan går under och tillbaka samma
väg den kom ifrån, skapas en packlåsning.

temet kommer ut i rätt sekvens. Dock
mest det förstnämnda.
När man packar en en-pins Tear
Drop-reserv måste man vara särskilt
uppmärksam vid just hanteringen kring
staging-loopen. Om man misstar sig och
trär freebagens pilotlina från fel håll
samtidigt som pilotlinan går under och
tillbaka samma väg den kom ifrån, skapas en packlåsning.
Liknande fel kan jämföras om man
stänger en vanlig riggs huvudcontainer
med pilotlinan under flikarna med
sprinten ovanför. Då kommer draget i
flikarna istället för på sprinten.
Det är alltså inte sant att en-pins Tear
Drop inte öppnar oftare än andra, det är
snarare så att systemet i sin konstruktion
medger att det är enklare att göra fel i ett
kritiskt moment av packningen.
●

Treringarna släppte inte...

Piloten ytterst

Tear Drops konstruktion bygger på principen att reservpiloten ligger ytterst på
reservcontainern, så kallad pop-top. På
det viset menar tillverkaren att reservpiloten inte fördröjs av några flikar som
ligger över i samband med aktivering.
På pop-top-riggar går reservloopen,
från reservpiloten genom reservcontainern och freebagen till sprinten, sprinten

skall säkra att pilotlinan är sträckt i sin
helhet innan freebagen lämnar containern. På en-pins Tear drop fyller denna
staging-loop två funktioner. Dels att hålla ihop flikarna, dels att verka för att sys-

Anders Q

eller sprintarna ligger närmast ryggen
istället för längst ut på containern. Det
finns en flik på ryggplattan som man
öppnar för att kolla statusen på loopar,
plomber etcetera.
Systemet är genom sin konstruktion
mer okänsligt för yttre påverkan mot riggens exponerade del under ett fallskärmshopp. Sprintarna är täckta av en hel rigg.

Martin Cardenas från Stockholms
fallskärmsklubb råkade ut för en
obehaglig upplevelse med bakvända treringar. Efter att han läst första delen i vår mytserie, se SFS nr
5/09, hörde han av sig.
Sommaren 2006 drog han fallskärmen i ett ostabilt läge. Det resulterade i att han bland annat fick

linor runt ena foten. Linorna hade
lagt sig på undersidan av riggen
och det var ingen tvekan om att
ett reservdrag var nödvändigt.
Martin hoppade en utrustning
med bakvända treringar och när
han kuttade släppte inte treringarna eftersom bärremmarna låg
sträckta bakåt eftersom linorna
lagt sig runt riggen.
”Jag hade tur att reserven kom
ut mellan lintrasslet”, säger han.
När han kom ner på marken
provade han scenariot igen. Det visade sig vara omöjligt att få treringarna att släppa när bärremmarna inte var i upprätt läge.
En halvtimme efter han landat
hade han skaffat nya bärremmar.
”Jag får rysningar när jag ser
folk hoppa med bakvända treringar.”
Som om det inte räckte med
elände, under samma hopp gick

Martins plastkniv av när han försökte åtgärda lintrasslet. Efter den
incidenten ändrades reglerna så
att alla hoppare numera ska ha en
metallkniv.
■

Bakåtvända treringar.
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Festi

Puerto
där det är
att hämta

Vad gör man när Sverige är kallare än någonsin, snödrivorna når upp till fönsterblecken och man helst inte vill gå utomhus? Jo man packar väskan, tar riggen på ryggen och drar till varmare breddgrader för att hoppa lite fallskärm.
Text

David Olsson Garshasebi

Foto

Greg Meyer

J

ag hörde av en vän om ett boogie i
Puerto Rico och efter lite surfande på
deras hemsida var det ett givet val. Frifallsfestivalen som anordnades på den västindiska ön hölls 10-14 februari i år. Eftersom jag inte kände så många där och
att det var första gången jag skulle dit så
undrade jag lite hur saker och ting skulle
gå till som boende, transport och dylikt.
Dropzone.com hade lösningen. Via en
tråd i forumet om boogiet fick jag kontakt med en vänlig själ som hjälpte mig
med allt. Han hämtade mig på flygplatsen, presenterade mig för alla sina vän-
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ner, skjutsade mig till fältet och förklarade hur allt funkade. Jag var på plats en
dag innan boogiestart och det kan jag rekommendera för att få en lugn och skön
början där. Gick och lade mig i tältet på
natten med ett leende och jet-lag som
sängkamrat.
Tre Twin Otter

Nästa morgon var allt i full gång. De 250
hoppare som förväntades komma hade
börjat droppa in. Först registrering och
utrustningskoll. Sen var det bara att köpa
sina hoppbiljetter och köra.

Deltagarna kom i första hand från
USA, men många lokala hoppare samt
en del från Europa fanns på plats. Och
för att få alla upp i luften fanns tre Twin
Otter som de tagit in från hoppfält i
USA, så man behövde aldrig vänta länge
för att komma upp i luften.
Två landningsområden fanns att välja
på. Antingen valde man hoppfältet och
då landade man på en yta bredvid landningsbanan, vilket var enda alternativet
om man hade färre än 200 hopp.
Det andra alternativet var att man landade på en stor, fin, fet strand, cirka fem
minuters bilresa från hoppfältet. Landade man där fanns det två stora bussar
som stod beredda att ta dig tillbaka till
fältet igen efter hoppet. Underbart bortskämd blev man av det. Det flesta valde
att endast landa på stranden, på grund av
det sköna läget. Hoppkraven för strandlandning fanns på grund av risken för
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valen i

Rico
slagsmål om
utelandare

vattenlandning – vågorna var inte att
leka med vissa dagar.
Avslappnad mentalitet

På hoppfältet hade sponsorer och försäljare intagit packtältet. Frukost, lunch och
middag fanns att köpa. Det fanns inte
något ställe att laga sin egen mat på men
det var du glad för att du slapp i den 35gradiga värmen. Toaletter och duschar
fanns i anslutning till campingen.
Mentaliteten på boogiet var väldigt
avslappnad. Folk var öppna och trivdes
verkligen, detta var semester för många.
De var inte riktigt där för att hoppa så
mycket som möjligt utan alla softade och
hoppade lite då och då, när de kände för
det helt enkelt.
Det orgades många roliga hopp som
tracking, storformationer och hybrider.
Även om alla tog det rätt lugnt var det
full snurr på kärrorna så manifestet hade
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att göra. Men trots alla dessa hoppare,
flera flygplan och olika landningsområden så sköttes manifestet utmärkt av två
tjejer med full koll. De var lugna, välorganiserade och alltid glada och trevliga.
Utan tvekan det bästa manifest jag sett.
Om du landade ute någon gång var
det inga problem att ta sig hem. Lokalbefolkningen runt hoppfältet tyckte nämligen hela boogiet var jättefestligt och
märkte snart att hoppare ibland inte landade där de skulle. Då slogs de nästan om
att få hämta upp oss med sina egna bilar
–det dröjde inte länge innan två eller tre
bilar stod redo att köra dig tillbaka.
Välorganiserat boogie

När solen började gå ner och hoppningen avslutades för dagen var det ingen risk
att bli rastlös. Var du inte helt slut efter
en hel dag av tropik-hoppande såg sponsorerna till att hålla dig sysselsatt. De två
huvudsponsorerna fixade fest varsin kväll
med fri mat och dryck. En sambaorkester
kom en av kvällarna och uppträdde för
oss till småtimmarna, allt inkluderat i anmälningsavgiften på 45 dollar.

Sista kvällen bjöds till en avslutningsfest på stranden med tävlingar, lotterier
med fina priser, gratis dricka och mat, DJ
samt stort hålligång tills solen gick upp.
Bästa avslutet någonsin.
Detta var ett grymt, välorganiserat
boogie som jag aldrig kommer glömma
och definitivt kommer tillDavid Olsson Garshasebi är 29 år, började
baka till nästa år, då jag förhoppa 2007 och har cirka 300 hopp. Han
modligen kommer att orgajobbar i restaurangen på hoppfältet i
nisera en resa dit. Så håll
Gryttjom som är hans hemmafält. David
driver också Sweetliving Sweden, ett förebörjan av februari öppen
tag som sysslar med resor, äventyr, events
och häng med nästa gång.
och extremsport (www.sweetliving.se).
Detta måste upplevas och
jag lovar att ingen kommer
att ångra sig.
För min del blev det 18
hopp varav ett ett höghöjdshopp från 6 400 meter. Det
var fett, trots den höjden
var det fortfarande varmt
på höjd och då var klockan
halv åtta på morgonen...
Inget dåligt ställe att få lite
semester och göra en del
avrostningshopp inför säsongen i Sverige!
■
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Vägen till AFF-instruktör
håll och lyfte oss som grupp. Sen var det
hem igen och träna ytterligare under två
helger innan det var dags för det stooora
testet...

Annika Björnström

Allvaret börjar

I väntan på flygplanet. Jenny Åhlén
håller koll på ”eleven”, examinatorn
Stefan Burström, som kollar höjden.

Under en långhelg i Västerås i maj blev
det allvar för oss alla. I göteborgsbilen var
vi två aspiranter och en examinator och
”lucky us!” får jag allt säga. Den bilresan
bestod mycket i att ventilera våra funderingar och orosmoment. Att ha en examinator som diskuterade med oss gjorde oss båda lite lugnare.
På torsdag morgon fick vi en snabb
genomgång av riksinstruktören, och sen
satte det hela igång. Vi var sexton deltagare samt ett tiotal examinatorer, och
kanslisten Anna Nordkvist som hade
gjort upp ett stort schema där det var
tydligt vem som ska hoppa med vem,
vem som filmar, vilken typ av hopp det
var, och i vilken lift man ska gå. Grymt
bra organiserat! Det uppstod sällan förvirring och det var lätt att ha koll på vad
man skulle göra och när.
Examinationen

Den 20-23 maj examinerades årets nya AFF- och
tandeminstruktörer i Västerås. Siv Lindgren från
Cirrus Göteborg var en av dem. För Svensk Fallskärmssport berättar hon här om utbildningen,
och hur det är att vara AFF-instruktör.
Text

Siv Lindgren

Foto

Annika Björnström

A

Siv Lindgren,
artikelförfattare.
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tt bli AFF-instruktör är något jag
funderat på sedan jag själv gick
AFF-kursen 2002. Jag trodde egentligen
inte att jag var av rätta virket för det. Jag
tyckte kanske att det vore kul, men inte
så troligt. Ibland vet man inte själv vad
som är bäst för en själv, och efter lite pushande från folk i min närhet insåg jag att
”Vad sjutton! Klart att jag ska göra ett
försök i alla fall!”
I år var det till sist dags! Jag hade behörigheten: D-cert, fler än 500 FS-hopp,
är hoppmästare, har tio timmars frifallstid och CI:s uppmuntran. Inget lag krävde engagemang och inget jobb tog tid
från hoppning.
Från min hemmaklubb, FKCG, var vi
tre tjejer som fick gå kursen, och jag, som
i vanliga fall är bekvämhoppare och undviker att hoppa när det är för kallt, för
blåsigt, för mycket moln och så vidare,
var på fältet vid varje möjlig hopphelg
och mer därtill under hela våren. Någon

helg åkte jag till Skånes fallskärmsklubb, för
att någon annan helg åka till Näsinge
och att träna. Jag använde alla möjliga
typer av låtsaselever – allt från erfarna
AFF-instruktörer till mina vänner som
även de skulle bli AFF, till nyare hoppare
med A- och B-cert. Vi tränade uthopp,
skills, ”riktiga” nivå-hopp, för- och eftersnack, visitering, genomgång i planet och
utbildningsteknik.
Träning i vindtunnel

Under första maj helgen bar det av till
vindtunneln i Bedford. Vi var femton
förväntansfulla amatörer och fem glada
experter som deltog i träningen i England. Två dagar fyllda med föreläsningar,
praktiska övningar, konstig mat, bubbelpool, alltför lite sömn och såklart tunnelflygning på ett helt annat sätt än vi
var vana vid sedan tidigare.
Vi fick mycket tips och hade många
intressanta diskussioner om bland annat
hur man beter sig i olika situationer, bedömningar om tveksamma fall och genomgång av regelverket. Det var otroligt
skönt att träffas före examinationen och
se att man inte var ensam om att vara
förvirrad och osäker på sina färdigheter.
Det är ju ändå ett otroligt stort ansvar
man har som AFF-instruktör.
Vi jämförde oss med varandra, peppade, kom med tips vi hade fått från annat

Examinationen bestod av sex hopp, varav
två dubbelnivåer (två aspiranter på en examinator), två enkelnivåer (en aspirant
med en examinator) samt två skillshopp
(en aspirant och en examinator). I skillshopp ingår exempelvis att vända en elev
som ligger på rygg, stoppa spinn, att dyka
ikapp ett långt dyk och att hela tiden
vara beredd om eleven skulle hitta på något bus.
Utöver de sex hoppen skulle vi även
briefa såväl en enkelnivå som en dubbelnivå, samt debriefa hoppen. Ibland mötte vi ”eleven” på tiominuterscallet och
fick helt enkelt utgå från att denne var
redo och blivit briefad på hoppet.
Från elev till klar instruktör

Under torsdagen och fredagen hade vi
riktigt bra väder och hoppningen flöt på
bra. När det var lördag morgon var i
stort sett alla hoppen färdiga och några
av oss hade lite briefing och utvärdering
kvar att göra. Vid lunch skrev vi teoriprovet och hade våra utvärderingssamtal
och sen var det fritt fram att göra vad vi
ville; vi var äntligen klara!
Aros hade en hel hög med riktiga elever på dubbelnivå som väntade på instruktörer, så vi gick ihop, några styckna
nyblivna instruktörer, och betade av dem
en efter en. Tomas Sevén och jag hade examinerats ihop på dubbelnivåerna och hade
fungerat bra ihop. Vi gjorde några skarpa
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En personlig betraktelse...

Mirijam Geyerhofer

Vem är du om du inte

Jag vet inte vem jag är, men det ska jag
ta reda på. Jag har precis lagt ut en annons på Uffes. Igen. Gjorde ett försök för
några veckor sedan men fick inget napp.
”Rigg, reserv och skärm säljes, bra
pris vid snabb affär”. Kan ingen bara köpa
grejerna så jag slipper ha den här ångesten? För nu har jag bestämt mig, det är
sluthoppat. För att inte få vansinnespanik,
klänga mig fast vid riggen och börja hyperventilera så kallar jag det ”ett sabbatsår”
men innerst inne vet jag nog att det här
är en period av mitt liv som är slut. Och
det är så förbannat sorgligt att jag inte
vet var jag ska ta vägen.
Jag började hoppa 2004 och har i skrivande stund slängt mig ut ur flygplan, luftballonger och helikoptrar 304 gånger.
Skrattretande få gånger efter sju somrar
om ni frågar mig. Men trots att mitt all
time low ligger på 13 hopp under en säsong så har jag klamrat mig fast vid den
här sporten, år efter år. Jag har varit
elevkontakt, jag har gjort klubbtidningen,
jag har varit med och arrangerat tre legendariska midsommarboogien.

hopp på eftermiddagen och skojade lite
med varandra att ”i det här fallet var instruktörerna mer nervösa än eleven”.
Jag kände lite samma känsla som när
jag satte mig själv i bilen för första gången efter jag tagit körkort – ”Oh my god,
vad tänkte du nu på?”. Ska jag göra det
här på riktiga elever, som faktiskt inte kan
det här med fallskärshoppning? Elever
som inte kommer avbryta leken på senast
1200 meter och dra sin fallskärm själva
om det skulle behövas? Hur tänkte förbundet egentligen när de godkände mig?

Och jag vet varför: hoppningen gör mig till
någon. Den gör mitt liv till något. De senaste sju åren har sporten gett mig några av mina absolut bästa mina vänner, jag
har fått uppleva saker som jag före 2004
inte kunde drömma om att jag skulle göra
i mitt liv. Hoppningen har gett mig det här
jobbet och det är ju inte fy skam.Och det
ideella klubblivet har inte bara gjort mig till
en sjuhelvetes kaffekoppsdiskare, det har
även förbättrat min förmåga att planera,
samarbeta och kompromissa. Och jag har
fått så mycket kärlek.
Talldungen i Everöd är mitt andra hem,
inte bara på grund av hoppningen. Jag
har ätit glass där, solat, packat, badat,
bastat. Jag har druckit sinnessjuka mängder kaffe. Jag har sjungit heliumkaraoke.
Jag har varit kär, nydumpad, full och bakfull där. Jag har dansat, skrattat, kramats
och hånglat. Jag har gråtit. Jag har hoppat i så hård vind att jag backade i skärmen ända från tusen meter och rätt ner i
kohagen bredvid Stallets second hand-butik och trodde att jag skulle slå ihjäl mig.

randras bra sidor, att peppa och hjälpa,
och det märkte jag tydligt i våras när jag
förberedde mig. Att vi får feedback i vad
vi gör bra och vad vi bör ändra på löpande under hela tiden vi examineras gör
också att vi förbättras och blir stärkta.
Gör man ett dåligt hopp under examinationen får man en chans att göra bättre
från sig.

Jag viker ner skärmen i en påse. Min fina
fina skärm som fortfarande är i princip alldeles ny* och som aldrig mer ska få rädda mitt liv. Och hur kan riggen lukta så
gott år efter år? Usch då, jag fick visst
något i ögat, hrrrm.
Jag försöker tänka positivt: till exempel
så kommer jag ha finast nagelband av alla
mina tjejkompisar, det är ju bra.
Jag kommer inte ha blåmärken på
överarmarna hela tiden, (vilket nog uppskattas lika mycket av min kille som måste synas bredvid mig) – också bra. Jag
skonar miljön och spar både tid och pengar: bra, bra, bra.
Men ändå har jag ont i magen. För
vem är jag utan hoppningen? Det märker
vi nästa sommar.

”

Mycket har
hänt sedan juli
2004. Jag
har bland

annat fått

långt hår och
varit rökfri
sedan fem år
tillbaks. Än är
inte undrens
tid förbi.

*Ja, det är textreklam! Köp den!

Man behöver inte vara en stjärna på
maghoppning för att vara en duktig
AFF-instruktör, men man bör ha pedagogisk anda och tycka det är roligt att
göra andra glada. Är du sugen på att
hoppa för andra och inte enbart dig själv,
och vill utmana din personliga utveckling – då tycker jag absolut du skall sätta
upp AFF-instruktör som ett mål.
■
Följande blev godkända på
examineringen och därmed
nya AFF-instruktörer i år:

Rolig väg till AFF-instruktör

Daniel Axelsson, LFK

Under sommaren har jag nog gjort ett
trettiotal AFF-hopp. Det är fantastiskt
roligt att se elever som individer och förstå att de behöver bli bemötta på skilda
sätt, få olika mycket förklaring och hjälpmedel.
Det är inte alltid svart eller vitt, valet
att godkänna eller underkänna. Gråzonen är stor, och jag lär mig hela tiden att
ingen elev är den andre lik. Att bli AFFinstruktör är roligt, men vägen hit var
också helt fantastisk.
Inom sporten är vi duktiga på att uppmuntra varandra och plocka fram va-

Annika Björnström, SF
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Helena Sjölander

hoppar fallskärm?

Jesper Bergstrand, FKA
Peter Ekström, FKA
Henrik Grentzelius, FKA
Madeleine Hall, FKCG

Annika Björnström

Siv Lindgren, FKCG

”Eleven” Stefan Burström
övar uthopp i atrappen, med
Jenny Åhlén som instruktör.

Carolina Nilsson, SFK
Tomas Stengård, GOF
Dag Svensson, GOF
Tomas Sevén, LFK
Fredrik Wesslén, FKA
Jenny Åhlen, FKA
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Den höga salthalten i Döda havet ger en viktlös känsla. Nina
Forsberg, Malin Sjödin, Håvard Flaat, Luis Prinetto och Mathias
Holtz körde några transitions och formationer i badet.

Israel har svårt att få tillstånd för en tävling av internationell standard på grund av den politiska situationen. Men i maj kunde man
för första gången på många år hålla en internationell tävling, som
israeliska landslaget i friflygning arrangerade med hjälp av norska
domaren Steinar Lillås. Svenska Infinity och norska Skywalkers
medverkan hjälpte till att skänka internationell klassning.
Text

Nina Forsberg

Foto

Mattias Holtz

I

srael är kanske inte det första landet
man tänker på när det gäller fallskärmshoppning. Bakgrunden till vårt
besök är att Håvard Flaat från Skywalkers hjälpt det israeliska landslaget BrainPop Freefly, som höll i tävlingen, genom
att bjuda in svenskar och norrmän.
”Huvudmålet för tävlingen var att öka
det allmänna intresset för tävling inom
friflygning i Israel och att få lite mer tävlingserfarenhet före VM”, skrev Håvard i
inbjudan.

Mattias Holtz

Gazaremsan nära
Klassik mark i Jerusalem, Klagomuren.

Redan första dagen välkomnades vi med
ropen: ”The Swedes are on their way in”.
Det verkar som svenska tjejer har väldigt

gott rykte i Israel, och vi blev omhändertagna med stor respekt.
På plats fanns tre israeliska lag och två
internationella genom vår och Skywalkers medverkan. Tävlingen hölls 19-25
maj på ett hoppfält som heter Skydive
Kef, vilken låg drygt en timmes bilresa
från Tel Aviv. Från planet kunde vi se Gazaremsan, vilket kändes en aning konstigt. Oroligheterna vi sett på teve kändes
plötsligt så verkliga, men i de områdena
vi höll till kände vi oss alltid säkra.
Håvard utmanade ödet när han tvingades göra ett reservdrag och landade innanför stängslet på en militärförläggning.
Han hade fått väcka killen i vakttornet
och sedan leta efter sin skärm som han

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

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

Från arbetslös till militär
”Sökes: Person som gillar att jobba i team, har körkort och är bra på att
skjuta med automatvapen”. Ja, så kanske det kan låta när Arbetsförmedlingen i höst ska börja rekrytera arbetslösa med militär bakgrund till att
bli soldater. Det här samarbetet mellan Försvarsmakten och arbetsförmedlingen beräknas rekrytera mellan 4 000 till 6 000 personer per år.
Ännu finns det inga riktlinjer för huruvida man kan mista sin a-kassa
om man till exempel inte vill ta en tjänst som skulle ha tvingat en att
bära vapen. ”Så smidiga måste vi kunna vara att vi inte kommer att
tvinga någon att bära vapen”, säger Bengt Lyngbäck på Arbetsförmedlingen i en intervju med Aftonbladet.

Nu kan den
som är arbetslös med
militär bakgrund rekryteras genom
Arbetsförmedlingen.
Illustration:
Wolfgang
Bartsch,
Försvarets
Bildbyrå

Mirijam Geyerhofer

Skattesmäll för Försvarsmakten

Arbeta civilt inom försvaret

Efter en felredovisning gällande bensin och andra drivmedel från
åren 2008 och 2009 får Försvarsmakten nu bakläxa. Det var i början på september som det meddelades att notan på den extra energi- och koldioxidskatten som ska betalas hamnar på hela 52 miljoner kronor. Förutom att Försvarsmakten gjort dubbla och otillåtna
avdrag ska de också ha redovisat fel förbrukning av exempelvis fartygsdiesel, rapporterar Dagens Industri.

Veckorna 47-50 är det dags för årets andra och sista så kallade ”Grundläggande soldatutbildning” på Livgardet i Kungsängen utanför Stockholm. Utbildningen gås av den som sökt och blivit antagen till civil utlandstjänst. Trots att man jobbar civilt, som till exempel jurist,
maskinförare eller sjukvårdspersonal är alla i utlandsstyrkan soldater eller
sjömän, vilket betyder att man har uniform och bär vapen.
Läser mer om hur du söker på www.mil.se.

Mirijam Geyerhofer

Mirijam Geyerhofer

Bra med tidig tävling

Tävlingen var riktigt kul, trots att det var
väldigt tidigt på säsongen. Den slutade
med Brain-Pop på första plats och Skywalkers på andra, själva hamnade vi på
fjärde plats.
Det var väldigt många kostymklädda
sponsorer, som vi hela tiden skulle prata
med och berätta hur nöjda vi var och det
ställde vi gärna upp på. Smile and wave.
Även om det var riktigt bra att kunna
få en tävling så tidigt på säsongen, så var
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det kulturen, människorna och våra små
äventyr på kvällarna som var resans höjdpunkter.
När vi ändå var i Israel var det givet
att besöka Döda havet och Jerusalem.
Viktlösheten i Döda havet var riktigt häftig och vi passade på att köra några transitions och lite formationer. Vi fick uppleva Jerusalem både under dagtid och
kvällstid och det är verkligen häftigt med
en stad som har så många religioner så
nära inpå varandra.
Resan var tokhäftig, och vi kommer
att göra om det hela nästa år. Hoppas fler
lag hänger på då!
■

På trappan in till den muslimska delen av
Jerusalem sitter Luis Prinetto, Martin Kristensen, Steinar Lillås, Håvard Flaat, Mathias Holtz, Malin Sjödin, och Shai Tsabari.

Mattias Holtz

hittade insvept runt ett utedass. Vakterna
hade sett på detta plötsliga intrång med
humor, och han blev utsläppt igen.
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NYFIKEN PÅ

Malin
Efter bara tre år i sporten har hon i november chans att vara med och sätta nytt
världsrekord i head down-formation. Inom några år vill Malin Sjödin tillhöra den
absoluta världseliten inom friflygning. Och med hennes målmedvetenhet och kärlek till sporten så finns det ingen anledning att tro att hon inte kommer att lyckas.

Text

Anna Oscarson

Foto

Anja Törnvall

alin Sjödin hade inte en
MALIN
tanke på att en dag börja
S
JÖDIN
hoppa fallskärm. Anledningen till att hon överhuvudtaget
Namn: Malin Sjödin.
kom i kontakt med sporten var hennes
Klubb: Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg.
före detta pojkvän Petter Jönsson. De
Ålder: 27 år.
träffades när de båda bodde i Umeå.
”Jag ville flytta ifrån Umeå och följBörjade hoppa: 2007.
de med Petter till Göteborg efter att vi
Antal hopp: 530.
hade varit tillsammans i ett par år”, beFamilj: Två barn – Kristian 10 år och Kevin
rättar hon.
9 år, singel.
Som helt ny på västkusten utan vänYrke: Banktjänsteman.
ner började hon ganska snart känna sig
Intressen: Vid sidan av hoppningen – fotboll.
hemmastadd på hoppfältet i Vårgårda
där fallskärmsklubben Cirrus Göteborg håller till.
Men vi backar bandet. Malin föddes i Västernorrland och växte upp i Västerbotten i en
liten by som heter Solberg. Hon har tre systrar och de är alla fyra födda inom en femårsperiod. De växte upp med sin pappa och när Malin var i tioårsåldern flyttade de till det
lilla samhället Åsele.
”Vi har extremt starka familjeband”, säger Malin.
Många av Malins kompisar i Göteborg och andra delar av södra Sverige brukar säga att
Malin uppfyller alla deras fördomar av en riktig norrlänning. Att hantera en motorsåg,

M
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Melissa Burr

NYFIKEN PÅ

”Malin är en
helt magisk
person med
ett humör och
en utstrålning
som de flesta
andra bara
drömmer om.
Det är mycket
positivt för svensk hoppning eftersom
Malin har mycket goda sociala egenskaper som fungerar väldigt samlande. Jag lägger ofta märke till att Malin är den personen i omgivningen
som många pratar med och tyr sig
till. Det är också viktigt att komma
ihåg att Malin är en av Sveriges absolut bästa friflygare just nu och det har
hon blivit på väldigt kort tid.
Jag tror att Malins färdigheter delvis beror på att hon har en stor talang men också att hon är en av dem
som verkligen tycker att hoppning är
skitkul! Och det är ju i grund och botten det viktigaste.”

Malin, Nina Forsberg,
Cornelia Franzén och
Håvard Flaat inför ett
träningshopp över Vårgårda. Laget har gjort
upp om en fyraårsplan
tillsammans med Håvard där han ska coacha dem.

Privat arkiv

Malin med sina systrar
Ida, Pia och Marie.
Marie bor i Göteborg
och har också börjat
hoppa. I år utsågs hon
till årets elev i FKCG.
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köra skoter och hugga ved är inget som
är främmande för henne.
Började jobba tidigt

På fritiden under uppväxtåren spelade
hon fotboll, dansade streetfunk och drillade. Redan som 17-åring började hon
jobba. Först på ett äldreboende och därefter på Handelsbankens lokala kontor i
Åsele. Och inom Handelsbanken har hon
sedan blivit kvar. Allt eftersom har hon
blivit internutbildad, fått mer avancerade
uppgifter och flyttat mellan kontor.
Hon blev också mamma vid 17 års ålder
till sonen Kristian. Ett och ett halvt år senare föddes hennes andra son Kevin. Efter
ytterligare ett och ett halvt år blev Malin
ensamstående. Hon flyttade då till Umeå
men kände alltså att hon ville vidare.

Väl nere i Göteborg och hon hade
börjat lära känna hopparna i klubben
tyckte hon ändå att de inte verkade riktigt kloka som frivilligt hoppade ut från
ett flygande flygplan.
”Samtidigt kände jag att när jag ändå
tillbringade så mycket tid ute på klubben
och jag trivdes så bra där kunde jag lika
gärna ge hoppningen en chans. Jag hade
provat hoppa tandem året innan vi flyttade ner och tyckte det var fantastiskt.”
Det här var året New deal kördes i
hoppsverige och Malin fick ett bra pris
på kursen.
Efter flera veckors väntan genomfördes första hoppet på midsommarboogiet
hos Skånes fallskärmsklubb. Hela liften
landade ute och Malin landade ensam på
en fotbollsplan mitt inne i Everöd. Hon

Nikolai Sele

Håvard Flaat, coach:

fick knacka på ett hus med fallskärmen
på axeln. Själva hoppet tyckte hon var
underbart och hon genomförde kursen
utan större problem.
Men efter att hon gjort bara tolv eller
tretton hopp efter utbildningen skadade
hon sig. Hon hoppade en sliten skärm av
märket Merit. Luften var turbulent och
Malin oerfaren. På tio meters höjd kollapsade skärmen och Malin slog i hårt.
”Jag fick en muskulaturutsvullnad på
ryggen och var sjukskriven i tre veckor.
Därefter var jag rädd och osäker och fick
verkligen kämpa mig vidare.”
Slapp traggla

Efter 20-30 hopp till började den värsta
rädslan och osäkerheten släppa men det
var först när hon gjort ungefär 100 hopp
som hon tyckte att det började kännas
bekvämt.
Tack vare att hon haft Petter och hans
lagkamrater i Divine som ivriga påhejare
från dag ett har hon haft kamera på i
princip 80 procent av hoppen och fått
mycket feedback.
”Jag har sluppit traggla som många
gör i början”, konstaterar hon.
Dessutom är hon en utpräglad tävlingsmänniska och när hon väl kände att
utvecklingen gick framåt blev hennes iver
att bli bättre ändå större.
Hon åkte på Flajflaj med Peter Nilsson vintern 2008. En bra start på hoppkarriären som gjorde att hon hittade
hoppglädjen på allvar. Hon hoppade hela
sommaren och följde med när Divine
åkte till VM.
”Där fick jag se ytterligare en nivå av
friflygning dit Divine inte nått då. Jag
träffade bland annat Babylon och Sky-
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walkers för första gången och började
fundera på om och i så fall hur jag själv
skulle kunna bli så bra.”
Klubbkamraten Nina Forsberg hade
också följt med som hejarklack och när de
satt och pratade visade det sig att hon hade
precis samma tankar som Malin. Året därpå bestämde de sig för att börja tävla.
Tillsammans med Nina och Mikael
Rengstedt ställde de upp i friflygningens
intermediate-klass på svenska cupen och
vann.
Peppar andra tjejer

Till årets säsong fick Malin och Nina
med Cornelia Franzén i laget Infinity freefly. De vill att fler tjejer vågar prova friflygning och driver tillsammans projektet
Nordic babes.
”När man kommer till en viss nivå så
blir hoppningen så mycket roligare. Det
är otroligt kul att kunna lära och stärka
andra. De blir så tacksamma när de får
tips och råd.”
Malin är en stark kvinna som vågar ta
plats och har skinn på näsan. Hon vill
uppmana andra tjejer att våga följa hennes exempel.
”Det är ett gäng tjejer som återkommer på de helger vi anordnar. De lär sig
hela tiden och jag är helt säker på att vi
om några år kommer att kunna flyga formationer vi bara för några år sedan inte
trodde var möjliga.
Nina är fantastiskt viktig för hennes
satsning. Hon har ett affärsdriv, pushar
och vill framåt.
Att Malin blivit duktig på så relativt
kort tid beror delvis på att hon ägnat
närmare tio timmar åt att flyga vindtunnel. Första tunneltimmarna flög hon i
Moskva för en rysk coach. Han hade en
egen stil som passade henne utmärkt. Peter Nilsson har coachat henne också och
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han har hjälpt henne mycket, speciellt
med de mentala bitarna i början.
När Peter flyttade sin tunnelverksamhet till Tyskland följde hon med dit och
började flyga för Håvard Flaat. Hans sätt
att lära ut passade henne också perfekt.
”Håvard är väldigt duktig på att se
personen han coachar och anpassa utlärningsmetoden därefter. Med mig kör han
en ganska aggressiv stil. Ibland kan han
ge mig en smäll på hjälmen och det kan
vara precis det jag behöver. Utan honom
hade jag inte fixat att flyga stora formationer på skills campet inför världsrekordförsöken.”
Bra upplägg

Efter årets Flajflaj-läger åkte Malin,
Nina, Cornelia och Jenny Norin till ett
skills camp i Arizona där målet var att
träna större formationer och visa upp
sina färdigheter inför världsrekordförsöken i november.
”Det ska bli väldigt spännande. Coacherna har ett bra upplägg på uttagningarna som inte lämnar någon utanför. Allt
görs helt öppet. Tanken är att alla ska
känna gemenskap och lära av varandra
utan att känna konkurrens. Det är ett recept som jag vill kopiera och ta med mig
hem till Sverige.”
Den gångna sommaren beskriver Malin som världens häftigaste. Hon har rest
en hel del, coachat mycket, organiserat
stora formationer och varit med på sekvenslägret som du kan läsa om i detta
nummer. Tillsammans med laget besökte
hon friflygartävlingen i Israel som det också står att läsa mer om i detta nummer.
Sönerna tunnlade

Hur lyckas hon som ensamstående tvåbarnsmor fixa allt detta?
Sönerna som nu hunnit bli nio och
tio år gamla hänger alltid med ut på fältet. Där har de andra barn i samma ålder
att leka med. Hon har också en syster
som bor i Göteborg där barnen brukar
vara när hon är iväg och reser.
”En gång i vintras när jag skulle åka
iväg och tunnla blev det gnäll från grabbarna att jag åker bort för mycket. Då
fick jag gräva lite djupare på kontot och
de fick följa med och flyga tunnel. Det
var succé! Legoland kunde glömmas och
de skulle kunna sluta äta godis för att få
göra det igen.”
Kristian hoppade tandem vid åtta års
ålder, så fort han var stor nog att få plats i
selen. Det tyckte han var jättekul.
Malin är också glad att hon har en
förstående arbetsgivare som låter henne
vara ledig och pussla med schemat som
hon vill. När hennes lag i somras tog
SM-brons lade de upp det på bankkontorets egen hemsida.

Hon vill aldrig sluta hoppa fallskärm.
”Jag hoppas kunna ha möjligheten att
nå min fulla potential. Ännu har jag inte
nått upp till mer än en bråkdel av den
skulle jag tro. Inom en fyraårsperiod vill
jag ha kommit så långt som möjligt.
Ekonomin kommer ju att spela en stor
roll om jag kommer att klara det.”

På bilden från vänster: Unn-Marie Lunde, Mariann Rostøl
och Malin Sjödin.

Sen tonårsrevolt

För Malin finns det ingen uppdelning
mellan hennes fallskärmshoppande liv
och liv med familjen. Alla hennes hoppkompisar är väldigt fina med hennes pojkar men visst har det hänt att hon fått
kommentarer från folk om att hon tänker för mycket på sin egen hoppkarriär.
”Min familj har dock aldrig ifrågasatt
min hoppning. Jag brukar säga att det
här är min sena tonårsrevolt. Eftersom
jag fick barn så tidigt var jag tvungen att
bli vuxen fort.”
När förhållandet med Petter tog slut
var Malin lite orolig hur det skulle fungera
eftersom de inte kunde undvika varandra i
och med att de fortfarande delar passionen för hoppningen. Men det har fungerat jättebra och Petter är fortfarande hennes bästa vän av det manliga könet.
”Jag är Petter evigt tacksam för att jag
hittat fallskärmshoppningen. Aldrig tidigare har jag utövat en sport som har gett
mig så mycket glädje. Gemenskapen är
fantastisk och jag trodde inte att jag skulle träffa människor så sent i livet som
skulle betyda så mycket för mig.”
■

Anja Törnvall

”Glad, positiv, rolig, omtänksam,
envis och en riktig tävlingsmänniska – det är vad
Malin är. Vi har
bara känt varandra sen 2008
men har nu lag
tillsammans och blivit extremt bra
kompisar. Vi är båda väldigt raka och
säger precis vad vi tycker och tänker,
vilket kan bli väldigt spännande ibland!
Det finns ingen som är roligare att
resa med än Malin. Det händer alltid
en massa galna grejer och utan henne blir det aldrig detsamma. Malin är
en grym hoppare som lär sig otroligt
snabbt, framförallt går hon alltid in
med starkt självförtroende och är oftast den som pushar en att lyckas.”

Lennart Forsberg

Nina Forsberg, lagkamrat:

Elise Torgrimsen

NYFIKEN PÅ
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Carolina Mallwitz
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fallskärmsklubb
Text

Carolina Mallwitz

Foto

Ola Hansson, Carolina Mallwitz, Fredrik von Schmalensée, Thomas Lovén

Stockholms fallskärmsklubb hoppar i Gryttjom, vilket egentligen är en ganska bra
bit från Stockholm. Tierps fallskärmsklubb skulle man kunna kalla det, men nu har
det hetat som det heter i mer än 50 år. Namnet är och förblir därmed detsamma.

S

Fredrik von Schmalensée
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äsongen 2009 var otroligt dålig, för
att uttrycka sig kort och koncist.
Klubbens flygplan, Erik-Erik, av typen
Twin Otter, gick sönder under Basic
Camp. Ena landningsstället bröts av när
planet taxade ut, och det kom att dröja
ända till slutet på september innan planet
åter igen var flygdugligt. En AN28 anlände under sommaren, men vädret lämnade dessvärre en hel del att önska.
Juli månad regnade i princip bort, vilket fick som konsekvens att gräsbanan
tog skada, och kunde därmed inte användas i augusti. Med andra ord var det alltid brist på endera flygplan, bra väder eller ett flygdugligt fält.
Styrelsen lade ner oändliga mängder
energi på att jaga flygplan att hyra, alter-

nativa fält att hoppa på, piloter som ville
och kunde flyga samt bränsle, samtidigt
som processen att laga flygplanet pågick
för fullt. Det var ett massivt jobb att hitta
lämpliga reservdelar och flygmekaniker.
Stämningen 2009 var minst sagt låg,
men efter regn kommer som bekant sol.
Alla kurvor uppåt

Under det gångna året har Stockholms
Fallskärmsklubb gjort comeback – alla
kurvor har vänt uppåt. I skrivandets
stund har det gjorts ungefär 22 000 hopp
i klubbens regi. De flesta hoppen har
gjorts ur klubbens egen Twin Otter, men
under en del helger har det även hoppats
ur en inhyrd AN28. Tanken är att även
under nästa år hyra in antingen en AN28
eller ett annat flygplan för ökad liftkapacitet, under intensiva perioder.
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Thomas Lovén

KLUBBSVEPET
Stockholms fallskärmsklubb, SF

Grundades: 1958
Hoppfält: Gryttjom,
utanför Tierp.
Flygplan: DeHavilland
Twin Otter
Hemsida: www.skydive.se
Pris per hopp: 160 kronor för medlemmar,
och 175 kronor för
icke-medlemmar.
Utbildningsform: AFF
Övernattning: Två sovbaracker med totalt
120 sängar, gott om
bra platser för tält.
Stockholmsklubbens Twin Otter råkade ut för haveri på landningsstället 2009, och stod stilla större delen av den säsongen. Nu är det full fart på ”Erik-Erik” igen. Med på bilden även en 20-manna exit.

Det har även varit ett bra år för tandemsektionen, som har gjort fler hopp
än på många år. Det mest uppmärksammade tandemhoppet för i år var förmodligen när bloggprofilen ’Blondinbella’
besökte klubben. Även elevskaran har
ökat, med hela 93 elever som har gått
kurs i Gryttjom i år.
Flyger på tid

Det har funnits två viktiga förutsättningar under denna säsongen, som har möjliggjort ett kanonbra år: mer flyt med
vädret, och ett flygplan som inte har behövt repareras. Att vi även har ett gäng
vassa piloter som har flugit mycket, har
även det varit en bidragande faktor. Den
piloten som har flugit mest i år är Claes
Berthenstam, som har gjort mer än 40
arbetsdagar.
En ny sak som vi har testat i år, som
kanske även bedrivs på andra håll, är att
flyga på tid istället för antal hoppare. Det
gör att vi kan lyfta med Erik-Erik och
bedriva hoppning, även när det finns få
hoppare på fältet.
Vad man rent konkret gör är att räkna
ut hur många minuter hopparna i planet
kan skrapa ihop. Minimum är tolv hoppare, och dessa får nöja sig med att få
den höjden som planet hinner upp till
på det antalet minuter.
Det har visat sig vara ett väldigt lyckat
koncept, som har möjliggjort fler hopp
och som är omtyckt bland hopparna. Systemet är inte heller en ekonomisk last för
klubben.

hus, eftersom att det hoppades så lite.
De berättade att de ser fallskärmar i luften som ett tydligt vårtecken.
Ett sätt som fungerar väl för att hålla
sig sams med grannarna är genom den
årliga grannflygardagen, då de är välkomna ut till klubben för att ta en fika
och sedan flyga en tur i Erik-Erik över
sina bostäder. Det brukar vara mycket
uppskattat.
Vill fler gästhoppare

När det här skrivs är sista hopphelgen
för i år snart här, och då är det bland annat dags att tömma baren, och drömma
om säsongen vi har framför oss. Den
kommer att innehålla friflygarläger, Basic Camp, swoopläger, Big Way och mas-

sor av annat roligt. Även klubbens årsfest
närmar sig med stormsteg.
Till nästa säsong kommer fokus att
ligga på att bjuda in och locka fler gästhoppare till Gryttjom, samt att sätta kalendern, där flera läger och tillställningar
kommer att planläggas tidigt. För att
kunna få ihop detta kommer det att hyras in extra flygplan när det behövs, och
både manifest samt hopplederi kommer
att styras upp bättre. Med andra ord:
Oavsett om du är ny eller gammal
hoppare, glöm allt du någonsin sett eller
hört om Stockholms fallskärmsklubb –
kom hit och se själv!
Avslutningsvis vill vi damma av med
ett gammalt uttryck: ”Faster, harder…
Gryttjom 2011!”
■

Trollsjön.

Grannarna i Gryttjom är vänligt inställda till klubben och hoppningen, vilket
märktes tydligt under förra säsongen,
när de till och med undrade var vi höll
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Grannflygardagen populär
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PRYLTORGET
S Ä L J E S
(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
(5 sep) Har en Stiletto 107 i en Mirage G3 med reserv
från år 2000. Allt ca 300 hopp. Finns intresse för hela
riggen så kan du slå en signal. Kontakta Lars, telefon:
0734-187433, e-post:
lars_gustaf_persson@hotmail.com

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

P

(5 sep) Utrustning till salu: Hjälm, Factory Diver, svart
strl L. 1200 kr. Finns i Gryttjom. Rigg, skärm och reserv.
Gått under 100 hopp.
Icon I1 (svart och grå med lite orange), Mamba 104 (neongrön), Smart 110 R. 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, epost kaulanen@gmail.com
( 7 sep) Spectre 230 från 2003, gått ca 200 hopp. Techno 190 reserv från 1996. Javelin SJ-5 eigg från 1996,
justerbar sele. Cypres 1 från 2002, fyra-års service
gjord i våras. Nyligen ompackad, redo att hoppas. Passar 177-190 cm 90-100 kg. Finns i Stockholmsområdet. Pris 18.000:- Kontakta Anders Skoglund, telefon:
0767-76 68 33, e-post: anders.skoglund99@gmail.com
(8 sep) Helsvart, välskött Javelin J1 (passar mig, 182
cm) med höftringar, hackey, kollapspilot och RSL. Ca
700 hopp. PD-143R reserv, ett hopp. Cypres från maj
2005. Icarus Safire2-139 (med softlinks, mörkbli/lila
med en gul cell på sidan. Rigg och reserv är tillverkade i
november 1997, huvudkalotten är från december 2005.
Kontakta Sebastian, e-post: bofh69@gmail.com
(15 sep) Bra utrustning säljes. Vector 3, 08-02, soft reservhandtag, höftringar, svart & gråblå, i superskick,
passar även en 135 sqf hk. Förre ägaren är 182cm. PD
126R, 01-02. Spectre 120, -01, grå/neongrön/blå, max
150 hopp, mycket prassel. Cypres2, 04-08. Pris: Enligt
ök. Annan huvudskärm kan diskuteras, både mindre
och större. Fler förslag och bilder på begäran. Kontakta
Lennart Vestbom, e-post:lennart.vestbom@swipnet.se

(15 sep) Wings W2 från 2004, PD reserv 113 från 2004
Icarus Safire 107 från 2002. Utrustningen har gått ca
300 hopp. Passar tjej som är 155-160 cm lång. Kan
tänka sälja med eller utan HK. Cypres ingår ej. Riggen
finns i Stockholm. Kontakta Karina Gambarjan, e-post:
karina@skyshop.se, telefon: 0704-80 62 20
(22 sep) Hjälm Factory diver. Storlek L, blanksvart. Nytt
visir följer med. Pris: 1.200:- Kontakta Mikael Kaulanen,
telefon: 0768 985 522, e-post kaulanen@gmail.com
(26 sep) Nybörjarutrustning säljes. Merit 190 med Cypress 2. Kontakta Joakim Widegren, e-post: joakim.
widegren@labdata.se, telefon: 0763-900 600.

K Ö P E S
(3 sep) Finns det någon som har en Stiletto 107 som de
kan tänka sig att sälja? Kontakta Mia Spillman, telefon:
070-0908614, e-post: mia.spillman@gmail.com
(6 sep) Jag söker efter en bag, pilot och bärremmar till
en Atom 00. Kontakta Nico Emanuelsson,
e-postnico_em@hotmail.com
(25 Oct)
Cypres som har cirka två år kvar köpes! Kontakta Tony
Chenon, e-post: tony.chenon@gmail.com

(26 okt) Försäljning av SE-FXB. Linköpings fallskärmsklubb kommer inom snar framtid att sälja sin fina LyxBerra (SE-FXB), Cessna 182. Om 50 timmar kommer vi
att renovera motorn, samt byta propeller. När det är
gjort kommer vi att få henne värderad och lägga ut mer
information. Om ni redan nu vet med er att ni är intresserade så kan ni höra av er till undertecknad så har
man möjlighet att vara med och påverka till exempel
motor och propeller. Kontakta Martina ”Ina” Nylander,
ordförande Linköpings Fallskärmsklubb,
e-post:ordforande@skydivelfk.com
SE-FXB Cessna 182
Beteckning: SE-FXB
Modell: Cessna 182N
Vikt: 650 kg
Längd: 8,5 m
Spännvidd: 11 m
Marschfart: 260 km/h
Motor: 6-cylindrig boxermotor
ContinentalO-470R (230 hk)
Hoppare: 4 st
Lifttid: 20-25 min till 3000 meter.
Övrigt: Högvingat flygplan med kolvmotor och fast
landställ. Modellen har funnits sedan 1957 och det
finns ca 250 stycken i Sverige.

Beställ material på SFF:s kansli

KONTAKTA

SFF!

• PR-film, inspelad 2006,
för att ha i marknadsföringssyfte.
• Drogteststickor.

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

• Skade- och tillbudsformulär.

PR & information: Fredrik von Schmalensee,
e-post schmalensee@sff.se

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

Förbundsjurist, allmänrättsliga frågor, avtal, försäkringar, tävling: Håkan Dahlquist, e-post
hakan@sff.se

Kassör: Stefan Nilsson, e-post: kassor@sff.se
Vice ordförande: Fredrik von Schmalensée, e-post:
schmalensee@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
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Miljöfrågor: Annika Burström, annika@sff.se

Ledamot: Annika Burström, e-post: annika@sff.se

Materielkommittén: Mårten Jansson,
e-post marten@martenjansson.com

Ledamot: Erik Hamrin, e-post:
erik.hamrin@gmail.com

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

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

Tävlingskommittén: Elisabet Pettersson,
e-post elisabet.pettersson@comhem.se

Suppleant: vakant

Luftrumsfrågor: Mårten Nordlander,
e-post marten@sff.se
Valberedningen:
John Cargill Ek (sammankallande), jce@jcd.se

Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor
Telefon: 021-41 41 10
E-post: ri@sff.se

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

Peter Törnestam, swetorna@gmail.com
Lennart Vestbom, lennart@fgcc.nu
Annika Burström (suppleant) annika@sff.se

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

Svensk Fallskärmssport nr 2-3, 2010

Svensk Fallskärmssport nr 2-3, 2010

59

Posttidning B
Svensk Fallskärmssport
Himmelsdyk
Box 110
SE-438 23 Landvetter
Suède

Sista helgen i oktober 2009 och Actionweekend pågår för fullt i FK Dala. Robert Rydén, ÖFSK, övertalar Elof Wecksell, från FK
Aros, att följa med upp och göra ett sista kamerahopp för dagen, och ack så bra resultatet blev!
Foto: Elof Wecksell

