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Tatueringar – bläck som hyllar sporten!

Hej mitt vinterland
...nu är den här! Ett nytt nummer av hoppsveriges
egen tidning.
När snön fortfarande ligger i tjocka drivor, och
hoppfältet är stängt i månader framöver, kan det kännas rätt segt att vara hoppare.
När man tittar ut genom fönstret på mörkret och
det glimmande, vita täcket som har tagit världen i beslag så känns det lätt som att klockan sniglar sig fram,
och som att det aldrig är dags att vända blad i kalendern. Riggen står lutad mot väggen, höjdmätaren ligger placerad på vardagsrumsbordet och det känns rätt
trist att inte kunna sätta sig i bilen och åka ut till fallskärmsklubben för att lufta vingarna.
Inte minst när man är elev och inte har hunnit göra
klart kursen innan vintern gjorde sitt intågande. Dock
går det att råda bot på detta! I vinter finns det ett gäng
AFF-instruktörer och kursledare på plats i södra Spanien, för att hålla kurser och för att hjälpa svenska elever
att bli klara med sina utbildningar.
Materielkommitén har haft kontrollantmöte sedan
senaste numret och det diskuterades där hur fallskärmssverige ska få upp ögonen för hur intressant det är med
materiel egentligen. Så här på vintern, när snöflingorna dalar utanför fönstret och bilen är insnöad har varje
hoppare i Sverige den ultimata ursäkten att ta en stund
till att kika lite extra på sin utrustning inför den kommande säsongen. Kläm, känn och när du känner dig
vilsen – vem frågar du då? En kontrollant, rigger, K3,
K2, fallskärmspackare eller någon annan? Ja, vad är

egentligen skillanden på dessa termerna? Det reder vi
ut längre fram i detta numret.
Någon som har hunnit avverka fler väntande vintrar än de många andra där ute i hoppsverige är Peter
”Törna” Törnestam. Honom är vi väldigt nyfikna på –
kolla in på sidan 28.
Det är med blandade känslor som redaktionen har
avslutat detta numret, då vi tvingas säga tack och hejdå
till Mirijam, som har tagit det svåra beslutet att avsluta
sin tid som skribent för Svensk Fallskärmssport. På
sida 15 berättar Mirijam mer om sitt beslut. Med anledning av detta söker vi nu en ny redaktör, som vill
vara med om att se tidningen växa fram från några lösa
idéer till ett nummer såsom detta, som du nu håller i
handen.
Med hopp om en god fortsättning på det nya året,
till alla er, från oss på redaktionen!
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Intensiv konfer
i anrika Karl

För andra året i rad anordnades förbundskonferensen i Sveriges reservhuvudstad Karlsborg. Fallskärmsklubbarnas alla chefsinstruktörer och ordföranden var inbjudna. De allra flesta klubbar fanns också representerade.
Text

Anna Oscarson

Foto

Anders Q, Himmelsdyk

F

örbundskonferensen är ett av få tillfällen under året då representanter
från landets alla klubbar och styrelsen
träffas. Det blir en intensiv helg då
mycket ska hinnas med. Den här gången var också en extra årsstämma inpla-

Petter Alfsson-Thoor
inledde konferensen
med statistik över
antal hopp per år.
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nerad då tävlingsfonden togs upp. Läs
mer om det på nästa uppslag.
Färre A-D-hopp

Riksinstruktör och kanslist Petter Alfsson-Thoor inledde konferensen med att

dra några siffror på hur hoppningen har
sett ut de tre första kvartalen under året.
Det gjordes även hopp under fjärde
kvartalet men det var ingen större volym
som förändrade statistiken nämnvärt.
Fallskärmssverige har rekryterat fler
nya elever under 2010 än 2009. Däremot har A-D-licensierade hoppare hoppat färre hopp. Anledningarna till att
hoppvolymen minskat är troligen flera.
Att tränande lag väljer att lägga mer tid
i tunneln och mindre på att hoppa ur
flygplan är en.
Petter ställde frågorna ”För vems
skull hoppar vi?” och ”Varför har vi en
klubb?”. ”Är det för att vi brinner för
föreningslivet eller tycker det är så fantastiskt kul att hoppa?”. ”Vi måste skapa
förutsättningar för hoppning för alla!”
Efter den genomgång av verksamheten som sedan inledde programmet
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sborg

både på CI- och ordförandesidan stod
det klart att läget i klubbarna är på några
håll väldigt ljust och på andra håll raka
motsatsen.

”Nästa år kommer vi att satsa på cirka
30 stycken”, säger klubbens CI Rikard
Larfors. Klubben har även kört en kurs
på engelska i år. Cirka 60 procent av eleverna har tagit sin A-licens.

I början av den gångna säsongen fick
alla med A- och B-licens göra ett förnyelseprov. Något som var väldigt bra upplevde alla. Flera C- och D-certare valde
också att göra provet.
forts. på sidan 6

Smålands FK

FK Aros

I Västerås har de storsatsat på elevrekrytering i år. Hela 44 stycken hade de jämfört med 21 förra året. Med facit i hand
har de insett att det var lite för många
elever i år.
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SM blir klimatneutralt
Svenska fallskärmsförbundets styrelse
har beslutat att klimatkompensera för de
630 hopp som gjordes under samtliga
SM-tävlingar i år. Klimatkompensationen
innebär att man investerar i projekt som
bidrar till att världens beroende av fossila
bränslen minskas.
Cirka sex ton koldioxid beräknas SMhoppen ha genererat och styrelsen beslutade därför att klimatkompensera för
dessa sex ton utsläpp. Kompensetionen
Annika Burström,
för dem kostar lite drygt 1 600 kronor,
SFF:s miljöexpert.
cirka 2,60 kronor per hopp inklusive
moms.
Det diskuteras också att alla svenska hoppare ska kunna välja att lägga till två kronor på sitt hoppris och
därmed klimatkompensera sin hoppning. I Linköping görs redan detta.
Annika Burström som är förbundets expert inom miljöfrågor driver denna fråga. Hon informerade på ordfö■
randekonferensen och kommer att skriva en mer utförlig artikel i nästa nummer.

Anders Q

Klubben sålde i fjol sin Islander och har
denna säsong haft en Cessna 206. Den
har varit lite för liten för verksamheten
vilket har skapat långa liftköer då tandem prioriterats. För några år sedan gick
klubben över till att enbart köra AFFhoppning men i år har de kört en konventionell kurs på grund av att antalet
aktiva AFF-instruktörer minskat.
Klubbens ambitioner inför nästa säsong är att hoppa mer, skapa mer hopptillfällen och få igång tävlandet mer.
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Annika Burström (SFF)

Håkan Dahlqvist (SFF)

Stefan Nilsson (SFF)

Bo Olsson (SFF)

Gustav Mogren (HFSK)

Daniel Ingered (HFSK)

Tho

forts. från sidan 5

På uppslagets överoch underkant, alla
klubborföranden kring
bordet.

Inför nästa säsong ska FK Aros lägga
till tre somriga hoppveckor så att det totalt blir fem stycken.
FK Cirrus Göteborg

Enligt klubbens avgående CI Nico Emanuelsson har FKCG haft ett bra år. De
har haft 52 elever och 75 procent har blivit klara. I slutet av säsongen var det
många av de mer erfarna hopparna som

inte dök upp på fältet och i deras frånvaro har A- och B-certarna mer eller mindre tagit över fältet.
”Det är jättekul att det är så många
nya som verkligen kommit igång med
hoppningen.”
Under våren hade klubben många arrangemang och under sommaren höll de
till på Näsinge. Till nästa säsong ska de
försöka anordna lite evenemang på hös-

Tävlingfondens urkund ändrades
I förra numret berättade vi om att tävlingsfonden
inte hanterats på det sätt som står angivet i dess
urkund. Alltså den skriftliga handling som beskriver
fondens syfte och hantering. Revisorerna uppmanade Svenska fallskärmsförbundets styrelse att antingen sätta tävlingsfondens pengar på ett eget konto eller ändra i urkunden. Därför lades förslaget att
ändra denna paragraf.
Ytterligare en paragraf föreslog styrelsen skulle
ändras. Ändringen betyder att de bidrag och donationer som ges till fonden inte ska räknas in i den årliga
avkastningen utan göra fonden starkare på sikt.
Under lördagens ordförandekonferens avslutades
dagen med det extrainsatta årsmötet. 15 klubbar
fanns representerade. Det blev en livlig diskussion
och klubbarnas representanter hade många frågor
de ville ha svar på.

hade förts fram och efter frågestunden under det
extra årsmötet blev läget ett annat – nej-röstarna
vacklade i sin övertygelse.
Den paragrafändring som diskuterades mest var
den som skulle innebära att fondens pengar inte behöver finnas på ett eget konto. De klubbrepresentanter som är ekonomiutbildade instämde i styrelsens
uppfattning att det är bäst att inte låsa pengarna på
ett eget konto.
Mötet fick ajourneras och de klubbrepresentanter
som fått i uppgift att rösta nej kontaktade sina klubbar och förklarade läget. När omröstningen sedan
genomfördes en halvtimme senare röstade 14 klubbar för förslaget och en klubb (Fallskärm Gefle
CReW Club) lade ner sin röst.
Därmed kunde tävlingsfondens urkund ändras en■
ligt styrelsens lagda förslag.

ten också för att locka ut lite fler hoppare
till fältet.
De ska också hyra in en Beech nästa
säsong. Ett flygplan som tar sig snabbt
upp till höjd med 19 hoppare. På så sätt
kommer de att öka lyftkapaciteten, kunna flyga rote och förväntar sig att få
många norrmän på besök.
Under 2011 siktar man också på att
försöka få tillbaka maghopparna med
tanke på att friflygningen varit dominerande på senare tid.
Umeå FK

Klubben har inga kursledare som kan eller
vill hålla kurs. Därför har de inte kunnat
ta emot några nya elever i år utan hänvisat
de som hört av sig söderut. Sex elevhopp
har gjorts av elever från tidigare år.
En kraftansträngning skulle behövas
för att få igång verksamheten mer. I nuläget är cirka 20 UFK-hoppare aktiva.
Ett oväntat problem dök upp på
hoppfältet en dag. Mitt på landningsområdet hade flygplatsen bestämt sig för att
bygga ett stängsel utan att förvarna eller
tillfråga UFK. Som tur är har klubben ett
extra hoppfält i Skellefteå. Problemet är
att man inte har några faciliteter där.
Östersunds FSK

– vice ordförande Stockholms fallskärmsklubb,
utbildad civilekonom, arbetar som managementkonsult inom verksamhetsutveckling: ”Det är viktigt att
all fakta kommer fram och
det tycker jag inte att den
har gjort tidigare. Därför
ställde jag ett antal frågor för att styrelsen skulle
få möjlighet att förklara. Beslutet som togs var
det enda vettiga att göra i nuvarande situation.”

Anders Q

Johanna Jaakola

Tomas Salberg
– ordförande i FGCC, som
också sitter i tävlingskommitén som grenansvarig
för kalottgrenarna: ”Det
var en intressant debatt
men det irriterar mig kraftigt att all information inte
kommit ut tidigare. Vi skulle vilja ha en mer långsiktig satsning med tävlingsfonden. Nu känns det som
att utbetalningarna används kortsiktigt för att lindra effekten för dem
som hoppar mycket. Vi skulle behöva ha en plan
för att få tillbaka långsiktigheten.”

Anders Q

Nej blev ja
Några klubbar hade i förväg bestämt sig för att rösta nej till styrelsens förslag. Men när alla argument

I Östersund har mycket av klubbmedlemmarnas kraft det senaste året gått till
det utdragna fastighetsköpet. Försvaret
sålde marken som klubbens hus står på
och sedan dess har det varit många turer
fram och tillbaka.
”Vi har fått ovärderlig hjälp av förbundsjurist Håkan Dahlquist”, säger
Svante Lundberg.
Det hela slutade med att klubben fick
köpa marken.
Den gångna säsongen har klubben
visserligen haft ett flygdugligt plan men
liksom Umeå har de brist på instruktörer.
”Två tredjedelar av instruktörskåren
har flyttat och läget är alarmerande.”
I år har klubben bara lyckats få två-tre
färdiga elever. Hoppviljan hos eleverna
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Anton Eriksson (SFK)

Kalle Gustavsson (FKA)

Johnny Olsson (SYD)

Andreas Lundmark (FKD)

Daniel Larsson (SÖFK)

Jens Eklöf (SUFK)

omas Salberg (FGCC)

Markus Andersson (LFK)

Nina Forsberg (FKCG)

Niklas Carlberg (GOF)

Jan Eric Axelsson (FHS)

Siri Olsson (UFK)

Fler medlemmar
ger klirr i kassan
Även om SFF:s styrelse har minskat på kostnaderna och ekonomin i nuläget ser hyfsad ut sitter vi på en bräcklig pinne. Det
var budskapet som nådde ordförandena under konferensen.
Ökat antal medlemmar ger snabbt väldigt positivt ekonomiskt
utslag.

Anna Nordqvist från SFF:s
kansli och riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor.

saknas inte utan det är den övriga verksamheten som beskrivs som trött.
FK Dala

Dalahopparna har för tredje året i rad
ökat sin hoppvolym. I år var de till och
med nära att slå hopprekordet från 2002.
Det är positiva tongångar. Av 25 elever
har åtta blivit klara och sju fortsatt. Framöver kommer klubben att lägga mer arbete på dem som försvinner från hoppningen.
Klubben har 66 medlemmar och en
bra instruktörskår som visserligen får
jobba rätt hårt.
Ett tag trodde de att klubben hade
ekonomisk kris men det visade sig att de
hade ”glömt bort” ett konto med
400 000 kronor. Ingen fara på taket med
andra ord.

Eftersom bara två av klubbens AFFinstruktörer är aktiva har de nästan enbart kört konventionell utbildning i år.
De upplever att de har brist på hoppmästare. Till nästa år är planen att öka hoppvolymen.
Halmstad FK

Säsongen inleddes med en mycket uppskattad kick off som innehöll allt från säkerhetsgenomgångar, föreläsning om
mental träning till bastu med öl. Klubben har dock få medlemmar och brist på
hoppledare. Det har varit rätt bra snurr

Fler medlemmar positivt
Licensavgifterna är Svenska fallskärmsförbundets enskilt största inkomstkälla. Det handlar om cirka tre miljoner kronor nu
när vi ligger på runt 1 500 medlemmar.
”Fler medlemmar skulle ge positivt resultat”, säger SFF:s
ordförande Bo Olsson.
Vi är en frivillig försvarsorganisation och har genom åren fått
uppdrag som genererat organisationsstöd från försvarsmakten. Försvaret har omorganiserat sin verksamhet en hel del på
senare år och vår roll som frivillig försvarsorganisation har inte
setts som lika självklar som tidigare.
Positivt försvarsmöte
Bo Olsson tog initiativ till ett möte med försvaret och detta
ägde rum i slutet av november. Han och Petter Alfsson-Thoor
träffade överste Anders Löfberg och chefen för fallskärmsjägarskolan Björn Janderberg.
”De var väldigt positiva till att vi hörde av oss. Mötet var bra
och vi framförde på vilket sätt vi kan vara till nytta för dem”, säger Bo Olsson.
Nu är det bara att vänta och se vad de beslutar sig för.
■
Förhoppningsvis ger de oss uppdrag även i framtiden.

forts. på sidan 10

Linköpings FK

Klubben vill köpa en Cessna 206 turbin
och håller just nu på och tittar på hur de
kan finansiera detta.
”Vi är i ett expansivt skede och har en
kraftig återväxt underifrån”, säger tillträdande chefsinstruktör Elisabet Wetterlund.
I år har de haft 24 elever och två tredjedelar har blivit klara eller jobbar på att
bli det. Eleverna är otroligt på och köper
grejer redan innan de är färdiga.
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Erik Hamrin (SFF)

Fredrik von Schmalensee (SFF)

Johanna Jaakola (SF)

Lars Eklund (ÖFSK)

Anna Nordqvist (SFF:s kansli).

montage: Anders Q

Lunch i fästningens stora matsal.

Säkerheten

i fokus

Riksinstruktör Petter AlfssonThoor ledde konferensen för klubbarnas chefsinstruktörer.

på CI-konferensen
Ny utbildning för elever, den dåliga materielkunskapen och gränsdragning var några av punkterna som diskuterades på årets CI-konferens.
Text

Anna Oscarson

Foto

Anders Q, Himmelsdyk

U

Nedan, deltagarna
på konferensen för
chefsinstruktörer:

tbildningssystemet ska göras om.
Detta diskuterades ivrigt på konferensen. Istället för att som i dag ha två
utbildningsalternativ – den konventionella och AFF-utbildningen, är tanken
att det i framtiden bara ska finnas ett.
Den nya utbildningen ska direkt vara frifallsutbildande och tanken är att den färdigutbildade eleven ska vara en mer
komplett hoppare än vad nykläckta Acertare är i dag. Än är formerna inte riktigt spikade men kanske kommer utbildningen att innehålla någonstans mellan
15 och 20 hopp. Mer om detta kan du
läsa i RI-spalten på sidan 12.

Petter Alfsson-Thoor (SFF:s RI)
Dan Ekberg (SFK)
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En oroande trend är att allt fler reservdrag verkar bero på bristande materielkunskap. För att höja hopparnas materielkunskaper planerar förbundet att från
och med nästa säsong skicka ut kontrollanter till de regioner som har svårt att
genomföra egna materielutbildningar.
(Tidigare kallades det packkurser.)
Utbildningen är utvärderad

Från och med i våras har de elever som
gått kurs i någon av landets klubbar fått
fylla i en utvärdering. Petter hade hoppats på att få in 400 svar men i slutändan
blev svarssumman en tredjedel av detta.
”Svaren visar att vi har väldigt engagerade och pedagogiska kursledare. Det är
ett mycket gott betyg”, säger Petter.
Men det finns också saker som behöver förbättras. Bland utvärderingens svar
finns kritik mot att kurserna är stora och
varje elev får inte den uppmärksamhet
den önskar. Tanken är att utbildningen
ska vara 30 timmar lång men på vissa
Tomas Stengård (GOF)

håll är den bara 18 timmar. Viktiga moment läggs lite eller ingen tid på. Packning är till exempel en sak som brukar
rationaliseras bort. Falldrill och klubbinfo saknar eleverna också visar utvärderingen.
SFF kommer att fortsätta utvärdera.
Till nästa år ska formuläret förbättras eftersom det framkommit en del kritik
mot att den var krånglig att fylla i.
Gemensam gränsdragning

Det diskuterades också kring hur
gränsdragningen ska se ut när vädret är
osäkert. SBF har tolkats olika av olika
personer och Petters ambition med diskussionen var att alla chefsinstruktörer
ska vara eniga om vad som gäller. Detta
ska också följas framöver.
Det presenterades en förtydligad lathund för vad HM-aspiranterna behöver
kunna när de kommer till kursen, ett
önskemål från bland annat chefsinstruktörerna efter tidigare års HM-kurser. ■

Stefan Burström (SF)

Mats Svensson (HFSK)

Elisabet Wetterlund (LFK)

Mats Edström (SYD)
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Ändringar i SBF
Några ändringar har gjorts i SBF (Svenska Bestämmelser Fallskärmsverksamhet) som börjat gälla från den 1 januari. De nya
ändringarna rör piloter, frifallsfotografer, elever, tandempiloter
och AFF-instruktörer.
Text

Anna Oscarson

E

n punkt rörande fallhastighet har
lagts till i bestämmelser för luftfartyg
och förare (402:03 3.1.4). Den jämställer
luftfartyg som har en lägre fällningshastighet än 40 knop eller 74 kilometer i
timmen med luftballong. Därmed gäller
samma bestämmelser beträffande uthoppshöjder. (402:12 12.3.2)
I stycket som handlar om flygförare
402:03 3.3.2 görs ett par tillägg. Så här
lyder den nya texten: ”Förare av flygplan
från vilket fallskärmshopp utförs skall inneha lägst A-certifikat eller motsvarande,
samt ha en total flygtid av minst 200 timmar för enmotoriga flygplan. För flermotoriga flygplan samt flygplan som kan föra
10 hoppare eller fler, lägst A-certifikat och
en rekommendation på minst 500 timmars total flygtid. Helikopterförare skall
ha 500 flygtimmar och minst 50 flygtimmar på aktuell typ . Ballongförare skall
ha en total flygtid av minst 100 timmar.”
Tidigare stod det att enmotoriga flygplan skulle ha kolvmotor för att en pilot
med 200 flygtimmar skulle få sitta bakom spakarna. Den skrivelsen är inte
längre relevant och att ha 500 flygtimmar för att flyga större plan blir framöver
inte ett krav utan en rekommendation.

hand. Ur skadesynpunkt bör vikten på
hjälmen ej överstiga 4 kg. Dessutom bör
höga och framtunga montage undvikas
då detta ger en ökad belastning på nacken i öppningsögonblicket.”
Det är ett förtydligande att alla kameramontage eller kamerahjälmar som har
någon form av upphakningsrisk ska kunna kopplas loss.
Nakenvikt istället för uthoppsvikt

I avsnittet som handlar om huvudfallskärmens storlek för elever ändras riktlinjerna. Tidigare avsågs uthoppsvikt, alltså
hopparens vikt med full utrustning. Den
framtida lydelsen avser nakenvikt. I
403:02 4.1-4.3 hittar du dessa ändringar.
När det gäller tandemuppvisning
kommer det i framtiden krävas ett tandemuppvisningsprov för den tandeminstruktör som ska genomföra detta.
(404:05 1.2)

Det har också förtydligats vilken tandempilot som har rätt till att hoppa var.
På landningsytor som är mindre än
200x200 meter stora krävs att tandempiloten har tandemuppvisningsbehörighet.
En korrigering för att skapa snabbare tillgänglighet för hoppning på annat än
skolfält.
Rutinkoll blir regel

En ny paragraf har lagts till (404:05 3.10)
vilken lyder så här:
”Tandempilot skall vid samtliga tandemhopp i frifall efter utlösande av
bromsfallskärm omgående utföra handtagskontroll av primära och sekundära
huvudhandtag samt losskopplingshandtag, reservhandtag och för systemet aktuella sekundära reservhandtag.”
Det här är ingen nyhet för tandempiloterna men nu finns det som bestämmelse. Proceduren kan lösa eventuella
problem tidigare i hoppet.
För den rostige AFF-instruktören som
inte AFF-utbildat på de tre senaste månaderna görs förtydligande att det krävs
10 minuters frifallstid som skrapats ihop
genom fallskärmshoppning. Vindtunneltid räknas alltså inte. (404:06 3.4) ■

Fallskärmsjägarskolan
använder sedan mycket
länge ett tidigare ridhus
på fästningsområdet
som träningslokal. Här
drillas våra chefsinstruktörer i rullningens ädla
konst, ett välkommet fyspass som variation till
konferensbordet.

Förtydligande om losskoppling

Martin Olsson (DFK)

Svante Lundberg (ÖFSK)
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Daniel Hagström (UFK)

Fredrik ”91:an” Eriksson

Paragraf 402:08 8.3.2 som handlar om
frifallsfotografering lyder framöver:
”Hjälmen/montaget skall så långt som
möjligt vara fritt från vassa kanter och
utstickande hörn. Hjälmen/montaget
skall vara försett med ett losskopplingssystem.
Losskopplingssystemet skall provas på
marken. Detta görs genom att en person
anbringar en dragande/ lyftande kraft på
hjälmen/montaget samtidigt som hjälmen/montaget losskopplas av fotografen.
Hjälmen eller montagets losskopplingssystem skall ej vara beroende av belastningsriktning för full funktion. Losskopplingssystemt bör kunna aktiveras
med en hand, dock oberoende av vilken
Nico Emanuelsson (FKCG)

Rickard Larfors (FKA)

Magnus Svensson (FHS)

Åsah Helenius (LFK)

Fredrik Eriksson (USK)
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montage: Anders Q

KOLUMNTITEL

Några ord från…
forts. från sidan 7

på tandemverksamheten. Nästa år behöver nya
elevriggar köpas in.
Det händer att klubben åker till närliggande
klubbar och hoppar med sina elever.
Stockholms fallskärmsklubb

L

ite om vad som har hänt sedan sist: Transportstyrelsen hade kallat till uppstartsmöte den 10 november för bland annat genomgång av delegeringsbeslutet samt hur
verksamhetskontrollen skall genomföras.
På mötet deltog även skärmflygförbundet
och hängflygförbundet. Det kunde konstateras
att alla förbund hade samma frågeställning
kring hur delegeringsbeslutet ska formuleras.
Transportstyrelsen lovade att när det nya avtalet skrivs så ska man förenkla det samt ha med
förtydliganden.
Resultatet av mötet blev att SFF nu fått en
delegering av Transportstyrelsen. Det som delegerades är frågor beträffande utbildning, utfärdande av kompetensbevis och tillsyn av
sporthoppning med fallskärm i Sverige.

D

en 22 november träffade undertecknad
och riksinstruktören Petter Alfsson-Thor
chefen för K3, överste Anders Löfberg, och
Björn Janderberg, välkänd profil från Herculesboogiet där han bland annat var ständig
hoppledare. Ämnet var att Svenska Fallskärmsförbundet inte har fått några uppdrag under
perioden 2009-2010 och vi ville veta mer hur
det blir under 2011.
Försvaret har strukturerats om från invasionsförsvar till insatsförsvar och även blivit yrkesarmé. Det har inneburit att även fallskärmsjägarskolan har omdanats. Sammantaget har
det bidragit till att uppdragen till SFF upphört.

A

nnika Burström som är styrelsens miljöansvarige har gjort ett miljöledningssystem. Dokumentet utgår ifrån SFF:s miljöpolicy som antogs i februari 2010.
Alla klubbar skall känna till dessa dokument och det är viktigt att omgivningen, till
exempel kommunerna, känner till att vi fallskärmshoppare är miljömedvetna.

en kostar 90 kronor och inte som i detta fall
att en stor del av hoppkostnaden var försäkringsavgift.
SFF är inte heller ansvarig för enskilda
klubbars arrangemang utan det är det alltid
klubben och dess styrelse. Samtliga klubbar rekommenderas att kolla över sitt försäkringsskydd, bland annat bör det finnas en styrelseansvarsförsäkring.
Kolla först vad som ingår i RF-försäkringen
och komplettera sedan försäkringsskyddet.

S

tyrelsen har beslutat att styrelseprotokollen
skall läggas ut på SFF hemsida, dock inte
med bilagor som bara följer med originalprotokollen.
Den 17 november 2010 skickade jag ut
flygsportsinfo på ordförandelistan. För att föreningen skall få rösträtt på Flygsportförbundets, FSF:s, årsstämma 2011 krävs att registreringsavgiften och årsrapporten är registrerade
hos FSF senast den 31 december.
Det finns en rabatt om man använder Idrott online. Det har framkommit en del klagomål på Idrott online men jag tycker att ni bör
läsa Flygsportförbundets Björn Hårdstedt artikel på www.flygsport.se, ”Idrott online börjar
möta förväntningarna”. Har ni synpunkter eller förslag till förbättringar, hör av er till Björn
Hårdstedt direkt.
Till sist tackar jag er alla för ett bra 2010
och ser fram emot ett ännu bättre 2011!
Bo Olsson
ordförande i
Svenska Fallskärmsförbundet

S

FF har fått ett skadeståndskrav på totalt
21 015 kronor från en tandempassagerare
som skadat sig vid landning. Den arrangerande klubben vill inte betala beloppet. Klubben
har fått erbjudande att låna pengarna av SFF,
men det avböjdes.
SFF:s synpunkt är att när man informerar
tandempassageraren skall man tala om vad
som gäller, till exempel att tandemförsäkringSvenska Fallskärmsförbundet • Sjöhagsvägen 2 • 721 32 Västerås
Telefon mobil: 0708 - 21 96 37 • E-post: ordforande@sff.se
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Klubben har övergått till att enbart köra AFFutbildning av elever. I år rekryterade de nästan
100 stycken tack vare en aktiv elevgrupp. De
har många rookiesar anmälda till vinterns Baskurs.
Sedan de började flyga på tid har det visat
sig att fler hoppare dyker på vardagar. Beroende på hur många de är i planet får de flyga i ett
visst antal minuter och kan då vara säkra på
inte behöva stå på marken på grund av brist på
hoppare.
Till nästa år ska de försöka effektivisera flygkapaciteten så att de kan få ut mer hoppning
utan att behöva skaffa ett till plan.
Under vintern kommer en kursledarträff att
anordnas då kursledarnas bra jobb ska belönas
och de ska ha möjlighet att snacka ihop sig för
att synka sig mer.
Gotland

”Vi kan nästan inte kalla oss för en klubb utan
mer en kompiskrets som hoppar fallskärm”, säger Tomas Stengård.
De har valt att inte ha några elever utan
skickat de som visat intresse till Nyköping. Av
de 201 sporthopp som klubben har gjort den
här säsongen var tio procent uppvisningshopp.
Ekonomiskt ser det tufft ut för GOF så till
nästa säsong behöver de fler elever och mer
tandemhoppning.
”Vi har egentligen alla förutsättningar och
en totalrenoverad klubbstuga.”
FK Syd

Trots flygplansstrul har klubben lyckats göra
4 000 hopp tack vare att de samarbetat med
Skåne. Vardagar har de kunnat låna Skånes
plan.
I år har de haft 60 elever varav 20 blivit klara. En majoritet av eleverna AFF-utbildas.
”Vi låter eleverna använda radio första hoppet och tycker det är bra. Det förhindrar låga
svängar och gör att de kommer hem till fältet”,
säger Mats Edström, CI.
Liksom många andra klubbar har Syd brist
på kursledare och AFF-instruktörer. Till nästa
år behöver flygplansfrågan lösas så att de kan få
igång helghoppning.
Skåne FK

Klubben har haft en mycket driftig elevrekrytering och lyckats få 61 elever. En plan för hur de
ska ta hand om alla elever har dock saknats.
Första kursen hade de 17 elever men dåligt avrostade AFF-instruktörer.
”Till nästa säsong ska vi planera bättre”, säger CI Dan Ekberg.
Inför varje helg ska de fråga eleverna hur
mycket de vill hoppa för att kunna skapa de
bästa förutsättningarna för både elever och instruktörer.
Svensk Fallskärmssport nr 4, 2010

KONFERENSHELGEN

Handplockat gäng hjälper
RI med svåra frågor
Fredrik ”91:an” Eriksson, sitter med i Utbildnings- och säkerhetskommittén.

Fallskärm Gefle CReW Club

Klubben har sex medlemmar och har i år gjort
fyra hopp. Deras vision är att stötta tävlande. Den gångna säsongen har de hjälpt Söderhamn och Dala
med träningsläger i kalottformation och precision.
Diskussioner saknades

Årets ordförandekonferens innehöll mycket föreläsningar. Tävlingskommittéordförande Elisabet

Anders Q

Tittar på utbildning
I dagsläget ingår förutom 91:an själv (SF),
Åsah Helenius (LFK/ÖFSK), Mikael Kaulanen (SF) och Christian Bengtsson (FKCG).
USK har till uppgift att se över utbildningarna bland annat. De följer siffrorna noga och försöker hitta tecknen som tyder på att något inte fungerar som det ska. På så sätt hoppas de att kunna åtgärda
detta innan skador eller i värsta fall dödsfall sker. ”Vi för en diskussion i USK men det är RI som har
■
ansvaret och i slutändan fattar besluten. Vi finns bara där som stöd.”

Något skåneklubben märkt är att anordnade läger tänder gnistan och får ut de hoppare till fältet
som kanske brukar ligga på cirka 20 hopp om året.
Till nästa säsong är tanken att de ska organisera mer träning och tävling.

REDAKTÖR

✐

Utbildnings- och säkerhetskommittén,
USK, har du säkert hört talas om men vilka ingår där och vad gör de egentligen?
Fredrik ”91:an” Eriksson deltog i förbundskonferensen och informerade om att USK
fungerar som ett råd för riksinstruktör
Petter Alfsson-Thoor när svåra beslut ska
fattas. Medlemmarna i USK är handplockade av RI för att gruppen ska ha en bra
balans.
”Petter vill inte ha några ja-sägare runt
sig utan han vill ha folk med sakkunskap.
Han tycker att sammansättningen av människor i kommittén är viktig och har strävat
efter att få en bra balans.”

S VENS K A
FAL L S KÄ RMS F ÖRBUNDET
S ÖK ER

Pettersson hade bjudits in för att prata om IPC
och tävlande. Annika Burström hade en genomgång av fallskärmshoppningens miljöpåverkan
och hur förbundet arbetar med miljöfrågor. Håkan Dahlquist redogjorde för hur vår försäkring
fungerar, vad den täcker och inte täcker.
”Det var viktiga saker som togs upp men jag
tycker att för mycket tid gick åt till föreläsningar.
Jag hade hellre sett att vi hade fått mer tid att sitta
och diskutera med de andra klubbarna”, säger
Nina Forsberg, ordförande i FKCG.
Ordförandekonferensen slutade lite tidigare än
CI-delen. Styrelsen föreslog att klubbarna skulle
sätta sig gruppvis och diskutera då men många
valde att åka hem istället.
■

Passagerare vill ha skadestånd
En person som skadades i samband med ett
tandemhopp i somras vill ha cirka 20 000 kronor i skadestånd, 15 000 kronor för förlorad

arbetsinkomst och resten för sveda och värk.
SFF håller på och handlägger ärendet. Mer in■
formation kommer längre fram.

SVENSK FALLSKÄRMSSPORT ÄR Svenska
Fallskärmsförbundets medlemstidning
som når de svenska hopparna med fem
nummer per år. Tidningen informerar om
säkerhet, utrustning, utveckling, evenemang och tävlingar. Förbunds- och klubbinformation, kalendarium och intressanta porträtt av hoppare är andra inslag
som tillsammans med personliga krönikor ger en god bild av vad som händer i
dagens hopp-Sverige.

SVENSK FALLSKÄRMSSPORT BEHÖVER en ny
redaktör. Som redaktör skall du delta i
arbetsgruppen som samordnar och planerar tidningens innehåll. Tjänsten kännetecknas av att kunna delegera och
vara spindeln i nätet. Naturligtvis måste du själv vara intresserad av att skriva
och gärna fotografera. Eller så är du en
redaktör av Guds nåde och ser till att
andra gör allt...
Du bör ha förmåga att knyta och
behålla kontakter eftersom tjänsten
kräver rapportering från landets alla
fallskärmsklubbar. Färdigt material ska
sedan tillställas förlaget Himmelsdyk
som gör layout, ser till att tidningen
trycks och därefter distribueras.
Om du har liknande erfarenhet sedan tidigare är det berikande, men huvudsaken är att det finns ett brinnande
intresse för att göra Svensk Fallskärmssport till en mycket läsvärd tidning för
Sveriges fallskärmshoppare. Den nuvarande redaktionen är fulltalig till och
med numret du håller i handen, vilket
innebär att vi gärna hör av dig så snart
som möjligt.
KONTAKTA FÖLJANDE REDAKTÖRER för att
få veta mer om hur det är att jobba för
Svensk Fallskärmssport:
– Anna Oscarson: e-post anna.o@sff.se,
tel 0702-01 52 11
– Boel Stier: e-post boel@sff.se,
tel 0704-800 988
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– Mirijam Geyerhofer: e-post mirijam@sff.se,
tel 0767-70 17 91

Anders Q

Skadeståndsanspråket diskuterades i samband med en genomgång av vår försäkring: Håkan
Dahlqvist redogör för vad den innehåller.

Övriga frågor om tjänsten
kan ställas till SFF:s ordförande
Bo Olsson, telefon 0708-21 96 37.
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Anders Q

RIKSINSTRUKTÖREN

Inspiration till
ny utbildning
Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor

I

nspiration. Om ordet inspiration betyder att svensk fallskärmshoppning egentligen mår ganska bra så är det precis det ord jag skall använda. Jag är inspirerad. Inspirerad över att det finns fantastiska människor som lägger ner väldigt mycket av sin lediga tid för att driva vår
verksamhet framåt. Jag blir varm i kroppen när jag ser vilken ambition
som finns ute i klubbarna och de målsättningar som era ledare försöker
nå ut med till alla klubbens medlemmar.
Någonting har hänt, något har fått svensk fallskärmshoppning att vilja mera. Vilja ta ett steg mot att ge sporten förutsättningar för att leva
vidare, inte bara som verksamhet utan även större och bättre.

D

et har varit CI-möte. Agendan är ganska lik från år till år. Sammantaget har svensk hoppning blivit mindre än förra året, framförallt A-D hopparen hoppar mindre. Om det beror på att det inte finns
vilja eller tillfällen till hopp, eller ingen möjlighet att hoppa när det väl
finns tillfällen, kan man argumentera om.
Vi har skadat oss oftare under 2010 än året innan. Reservdragen har
också kommit tätare. Värt att nämna är indikationen att materielkunskap eller förmågan att packa rätt ligger till grund för en ansenlig mängd
tillbuds- och fallskärmsrapporter. Det är något vi försöker fånga upp genom att förtydliga att materielkunskap och packning är viktigt på
grundkursen.
66 procent av alla reservdrag är orsakad av snodd. Varför är det så?
Snoddarna är spridda över alla vingtyper men domineras av elliptiska
HP-vingar. Jag talade med en känd fallskärmstillverkare som gjort tusentals hopp – nya testvingar inkluderade – utan att kutta för just snodd
en enda gång. Det säger mig att man kan göra rätt.
Det måste finnas en orsak varför det blir så många snoddar som kuttas. För att ta reda på det kommer vi att starta ett projekt som skall ge
mer underlag till att förstå varför vi har så många reservdrag för just
snodd. Därför kommer vi att ta fram en extra bilaga till fallskärmsrapporten för de som dragit reserven för snodd. Det skall ge mer information om fallskärmens tekniska beskaffenhet samt hopparens metoder vid
brukandet. Mer om det i nästa nummer och från din CI som kommer
att informera mer om det inför kommande säsong.

N
Thomas Isaksson

ågot som verkligen inspirerade mig och gladde mig under CI-mötet 2010 var utfallet av ett grupparbete. Syftet med grupparbetet

”

Idag är mer eller
mindre alla klubbar
AFF-aktiva i någon mån
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Jens Thögersen
stöder Jimmy Svangren genom hoppet.

var att belysa ett bekymmer som vi brottats med i 30 år. Vi vet att den
konventionella utbildningen har knappt tio procent färdiga hoppare och
att uppföljningen av nya hoppare är bristfällig. Vi vet också att cirka 70
procent av AFF-eleverna blir färdiga, men trots det har de samma problem med uppföljning.
Vi vill ju att våra nya medlemmar fortsätter att hoppa och varför elever inte slutför sin utbildningsplan har vi grubblat över. Det finns flera
orsaker, men de båda kursmetoderna har positiva nämnare som man
kan använda till vidareutveckling av vår fallskärmsutbildning.
Grupparbetet innehöll uppgiften att ta fram endast positiva egenskaper med varje utbildningstyp som vi sedan använde för att förutsättningslöst skapa den ultimata fallskärmkursen. En kurs som innehöll
både tunneltid, tandemhopp och flygsimulatorer. Just en sådan kurs har
inte svensk hoppning resurser till naturligtvis, men utifrån den ultimata
kursen diskuterades det hur vi i svensk hoppning skulle vilja att en sådan kurs såg ut i verkligheten, med de förutsättningar vi har.

I

korthet slutade det med en kurs som var 15-20 hopp lång, bestod av
direkt frifallsutbildning (AFF) samt uppföljningshopp. Detta för att
ge den utbildade fallskärmhopparen bättre möjligheter till kvalitativ fallskärmshoppning på egen hand och med andra. Hoppning som inte domineras av ensamhopp i shorts eller hopp där man ser sin lika oerfarna
kompis i dörren för att sedan undrande fråga ”vart tog du vägen?”. Sådana hopp är skoj en stund. Sedan vill man i allmänhet lära sig mera,
men då krävs att det finns ”någon” som kan ta en under sina vingar.
För att kunna gå vidare med tanken på en ny utbildning måste vi få
klarhet i om klubbarna idag har möjlighet att växla till en utbildning
utan automathoppning, med andra ord till AFF. Av de 14 klubbar som
var på CI-mötet var samtliga positiva till en ny utbildningsform, några
sade att i dagsläget skulle instruktörsbehovet behöva fyllas med lånade
instruktörer tills klubben utbildat sin egen kår.
Vad som behövs är fler färdiga fallskärmshoppare som fyller våra flygplan så att vi kan hoppa fallskärm. Fler färdiga hoppare som kommer ut
med en mer komplett utbildning i ryggen.

J

ag och Fredrik ”91:an” Eriksson från USK var förbluffade över responsen. Och vi blev mycket glada över att svensk hoppning verkar
mogen för att genomföra en revidering av vår utbildningsmetod. Steget
är i dag inte lika långt som för några år sedan. Idag är mer eller mindre
alla klubbar AFF-aktiva i någon mån, sju klubbar har endast AFF som
utbildningsmetod och fler verkar det bli.
Den som påstår att förändring inte är nödvändig eftersom det alltid
har fungerat kan läsa Svensk Fallskärmssports artiklar de senast 30 åren
– det har inte alltid fungerat. Vi kan inte vara beroende av redundansrekrytering (red. not: redundans = överflöd) för att säkra upp ekonomin där
elever på utbildningsplanen räknas som kostnad istället för tillgång. Färdiga hoppare är ekonomi. Färdiga hoppare som blir en del av verksamheten är en långsiktig lösning.

D

et som närmast kommer att ske är att SFF:s RI sammankallar en
grupp erfarna instruktörer. Den gruppen kommer att ta fram förslag för hur en svensk utbildningsmodell kan se ut genom att bland anforts. på sidan 15
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Vem av dessa två hoppare
som brustit i uppmärksamheten går att diskutera men faktum kvarstår:
det krävs minst två för
att krocka.

av Petter Alfsson-Thoor

Händelseförlopp:
Ett fyrmanna laghopp går till synes som vanligt, bryt, tracking,
drag och laget utlöser sina fallskärmar. En av hopparna svänger upp mot hoppfältet och noterar samtidigt sin lagkamrat snett
ovan till höger. Hopparen som
kan betraktas som relativt erfaren släpper observationen av lagkamraten för att kollapsa slidern
innan bromsarna släpps.
I nästa sekund ser hopparen
sin lagkamrat komma på kollisionskurs något lägre från höger
och kollisionen är uppenbar. Hopparen försöker göra sig så liten
som möjligt för att förhindra intrassling i den andres fallskärm
vid kollisionen. Hopparen träffar
lagkamratens fallskärm och
trasslar in sig med höger fot i en
till två sekunder.
Omedelbart efter den första
kollisionen sker en andra kollison,
nu en frontalkollision när fallskärmarna roterar in mot varandra. I
denna kollisionen slits hopparens
cuthandtag loss så pass mycket
att endast höger sida av huvudfallskärm kopplas loss. Huvudkalotten kollapsar och hopparen är
fri från lagkamraten. Hopparen
fullföljer losskopplingen, drar reserven och landar sedan utan övriga incidenter.

RI:s kommentar
Hur utbildar vi våra nya hoppare i
falldrillen? ”Svanka, ta dra, etttusen tvåtusen… kontrollera kalott, kompiskoll, orientera”.
Att minska risken för kalottkollisioner efter drag börjar med en
bra separation. Med ett bra bryt
och en bra tracking har man ett
bättre utgångsläge om man skulle vara på kollisionskurs med nå-

”

gon annan. Fallskärmsrapporten
anger inga distanser men utifrån
tidsaspekten verkar de båda hopparna ha varit ganska nära varandra från början.
Att släppa fokus på närliggande fallskärmar för att hantera övrig utrustning kan man göra först
när man har en god separation
till närliggande fallskärmar. En
ouppmärksam sväng från den
ene, precis när fokus släpptes av
den andre för att fixa med slidern, gav inte utrymme för någon undanmanöver eftersom de
var så pass nära varandra.
Det är ren tur att kollisionen
skedde fallskärm mot kropp i första smällen. Kropp mot kropp
då, hade varit som att ta emot
sig mot en annan person som
kommer farande i 70-80 kilometer i timmen. Det går inte.
Jag vill nämna en kalottkollision som skedde på Öland i första halvan av 90-talet, där två
hoppare frontalkolliderade på
700-800 meter. Ena hopparen
fick ett knä i huvudet och slogs
medvetslös, fallskärmen blev deformerad och hopparen spann
sanslös med en högprestandafallskärm ner mot den öländska
kalkstenen. En havtornsbuske
lindrade kraschen något, men
hopparen ådrog sig mycket allvarliga skador på skalle och kropp.
Det går fruktansvärt fort när
det sker. Om vi kan ge oss en sekund eller ens en halvsekund mer
att reagera genom att ha en god
separation från början så undviks
liknande scenarion i framtiden.
Jag nämnde tracking och en
bra sådan kräver övning. Och bra
bryt kräver oftast höjd. Ett bryt
som sker på god höjd med hoppare som tidigare övat enskilt eller i grupp är en fröjd för ögat.
De pinnar iväg som små raketer.
Och med fallskärmar som har en
egendrivning på 50-60 kilometer
i timmen så behövs den goda separationen.
Slutligen: Om vi fokuserar på
vårt luftrum innan vi börjar fippla
med sliders, bootisar, bröstremmar, benföring och annat... då
köper vi oss lite manöverutrymme
om det inte går som planerat.

”

Rätt beslut, vet du inte
vad du har eller om du kan göra något
åt det, byt fallskärm.
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INCIDENT
RAPPORTER

Det här fallet är intressant ur både materiel-,
funktionskunskaps- och
förberedelsesynpunkt men
visar också hur vi kan reagera när vi blir belastade
med problemlösning i
pressade lägen.

av Petter Alfsson-Thoor

Händelseförlopp:
En oerfaren hoppare löser ut sin
fallskärm och upptäcker omgående att det roterar. Vid kalottkontroll ser hopparen inget uppenbart fel och börjar styra emot
med bakre bärremmarna. Skärmen slutar rotera men hopparen
ser fortfarande inget fel på fallskärmen. Hopparen släpper bärremmarna och fallskärmen börjar då återigen rotera. Hopparen
beslutar sig för att genomföra
nödproceduren men orkar inte få
loss losskopplingshandtaget. Vid
400 meters höjd har hopparen
fortfarande inte orkat få loss
handtaget och nödproceduren
avbryts. Hopparen börjar istället
häva rotationen med bakre bärremmarna och styr mot fältet.
Vid landning blandar hopparen
ihop bärremmarnas uppgifter,
släpper de bakre och försöker
flära med främre bärremmarna.
Resultat bli att fallskärmen dyker
kraftigt mot marken. Hopparen
landar hårt, slår bland annat i
huvudet men klarar sig undan
med en fraktur på fotleden.
Orsaken till rotationen visar sig
vara en lossad broms där styrhandtaget fortfarande satt fast i
sitt packningsläge, därav missades orsaken av hopparen.

RI:s kommentar
Att styrhandtag lossnar är nog
den vanligaste orsaken till rotation, om det inte är något uppenbart fel som driftstörning eller
trassel på fallskärmar som inte
är extremt känsliga för snedbelastad sele. Har man grundläggande kunskap och tanke på hur
vår fallskärm flyger drar man
snabbt slutsatsen att något mås-

te påverka fallskärmen för att
den skall svänga.
Hopparen upptäcker snabbt
att det svänger och gör helt rätt
i att motverka rotationen med
bakre bärremmarna och därmed
köpa sig mer tid att analysera
vad bekymret är och om det går
att göra något. Eftersom hopparen inte ser eller kopplar samman rotationen med ett lossnat
styrhandtag vid en ytterligare
kontroll av fallskärmen beslutas
om reservdragsprocedur. Rätt
beslut, vet du inte vad du har eller om du kan göra något åt det,
byt fallskärm.
Vid nödproceduren orkar inte
hopparen lossa kuttandtaget från
utrustningen. Det är mycket intressant. Vi övar och övar och
övar reservdragsprocedur hundratals gånger. Under grundkursen drillas det till förbannelse för
att sedan prövas i en upphängd
sele som förhoppningsvis har alla
korrekta handtag. Men motsvarar övningen verkligheten?
Övar man in ett beteende med
materiel som har vissa egenskaper, exempelvis väldigt lösa kutthandtag på reservdragselarna,
då lär vi oss dessa egenskaper i
ryggmärgen. När vi sedan hamnar i en situation där vi måste
omsätta träningen till praktik för
att rädda livet på oss själva, förväntar vi oss att scenariot skall
bli detsamma. Är det inte samma scenario som tränats prövas
handlingsförmågan till det yttersta. Vi befinner oss i luften, fallandes mot marken med en felfungerande fallskärm och den
inövade proceduren går inte att
aktivera för att kutthandtaget
upplevs sitta för hårt.
Jag ser flera scenarion i det
läget. Ett scenario är att man låser fast sig vid att verkligen försöka få loss kutthandtaget med
risk att det blir en för låg losskoppling utan tid för reserven att
utvecklas eller rotation hela vägen ner utan att märka att marken kommer. Ett annat scenario
är att hopparen jobbar tills det
inte finns tid och då bara vill ha
mera tyg ute för att dämpa fallet.
Ett tredje scenario, man återgår
till problemlösning för att häva
forts. på sidan 15
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INCIDENT RAPPORTER – forts.

Inspiration till ny utbildning... forts. från sidan 12

nat söka information från andra länder som redan har lösningar
som motsvarar de principer vi diskuterade på CI-mötet. Därefter, när utbildningsmodellen är klar att testas, kommer ett antal
testkurser att genomföras för att se över eventuella brister. Samtidigt ser vi över hur instruktörsutbildningen kommer att se ut
för att matcha den nya utbildningsformen.
Förhoppningsvis har vi den nya utbildningsformen i drift om
två till fyra år. Jag hoppas på snabbare än så men jag vet att det
tar längre tid än man tror. Alla i klubbarna måste förberedas,
SFF:s regelverk måste skrivas om och en hel del annat skall ske.
För det kommer till en punkt där vi säger att det bara finns
en sorts fungerande komplett utbildning i Sverige… Och det är
en riktning som ni mina vänner, pekat ut genom chefsinstruktörena. Mäktigt minst sagt!
Med blicken mot skyn

Petter Alfsson-Thoor
SFF:s riksinstruktör

problemet och för att försöka komma undan med livet i behåll.
Den här hopparen går in i en
nödprocedur som inte tycks gå att
aktivera, noterar att det börjat bli
för lågt för ett säkert reservdrag.
Byter tillbaka till ursprungssituationen för att den har ett bättre utgångsläge än vad man är på väg
till. Det är att visa prov på handlingsförmåga.
Vi måste öva in våra livräddande
scenarion med utrustning som
motsvarar verkligheten. Det går
inte att hänga i en prövande situation och uppmanas att ”tänka” sig
att handtaget sitter hårdare än vad
det gör. Det måste upplevas för att
hela inlärningen skall fastna på rätt
sätt. Det kostar inte många kronor

att ha rejäla kardborreband med
verkligt motstånd på reservdragsselarna. Att sedan på marken testkutta sin egen utrustning någon
gång om året hjälper till att förankra verklig kraft i agerandet.
När hopparen vid landning får
”hjärnsläpp” och försöker flära med
främre bärremmarna kan det vara
en konsekvens av att man redan är
ganska maxbelastad i sin kapacitet,
och då gör en manöver som man
”alltid” gör vid landning (ryggmärgen igen), drar i bromsarna för att
hejda fallet. Att reflexmässigt byta
från bakre till främre bärremmarna
eller något annat att dra i, kan antas vare ett resultat av ett sådant
resonemang.

Mirijam slutar – vill du ta över?
Efter att ha bestämt mig för att hitta en
annan hobby än att sväva bland molnen
så är det också dags för mig att lämna
över SFS-pennan till en ny redaktör.
Kanske är det din tur att ta över nu?
Så vad krävs då? Megalång erfarenhet
och hundra år som journalist i ryggen?
Nja. Inte riktigt. Vi ser gärna att den
som söker har utbildning eller erfarenhet
av att jobba som redaktör och skribent,
men det absolut viktigaste är att du älskar att hoppa fallskärm och är engagerad
i sporten, sen om du gjort fem hopp eller
femtusen spelar mindre roll, det är drivet
och intresset vi är ute efter.
Vi behöver kanske inte damma av de
gamla klyschorna om att man ska gilla
att ha många bollar i luften och vara en
rackare på att hålla deadlines, det förutsätter vi att man förstår.

Redaktörskap i SFS är också en enastående väg att lära känna massor av hoppare över hela landet och att få tillfälle att
resa på många intressanta evenemang.
Det är inget man blir rik på, men det är
fruktansvärt kul och utvecklande – och
en bra merit.
Jag är jättestolt över att en gång bli
tillfrågad av redaktionen om jag ville
hoppa in och de senaste tre åren har varit
jätteroliga. Jag har lärt mig jättemycket
om sporten och fått prata med så många
fantastiska och inspirerande människor.
Och inte minst – jag har fått jobba
ihop med så duktiga och proffsiga kollegor, vilket jag är superglad för. Men nu är
det någon annans tur att ta över. Sugen?
Allt du behöver veta står i annonsen på
sidan 11. Tack för den här tiden!
Mirijam Geyerhofer

10-manna speedformation

Mirijam Geyerhofer lämnar
över pennan – är det din tur?

Activate8-9-10 i
formationen ”Thackers beartrap”.

Johannes Klefbohm

2010 års upplaga av 10-manna speed formation avgjordes i Västerås
och segrade gjorde laget Activate8-9-10. Stående från vänster: Johan

Bodil Almberg

Bond, Ronny Modigs, Helena Hanses,
Fredrik Wesslén och Torbjörn Eriksson.
Knästående från vänster: Johan Hansson,
Maria Ondracek, Bodil Almberg, Jenny
Melander, Monica Paulsson.
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Kontrollanter
tandemutrustningarna och hur de packas, för att undvika felfunktioner.
Bristande materielkunskap

Tillbudsrapporterna som tillkom för
några år sedan togs även upp i statistiken. De visar att hela 45 procent av de
inkomna rapporterna anger materielhavande som orsak. Beror det månntro på
bristande materielkunskap hos hoppare?
I slutändan ligger ansvaret för att kontrollera utrustningen och packningen av
huvudkalotten hos den enskilde hopparen. Australien togs upp som ett ledande
exempel, där hopparna kontrollerar sin
utrustning var femtionde hopp för att
försäkra sig om att den är hoppduglig.
Kanske är det något vi bör ha som modell även för Sverige, resonerade man på
kontrollantmötet.
Gästföreläsare

Den 30-31 oktober kallades samtliga aktiva kontrollanter i Sverige till kontrollantmöte på Arlanda Quality Hotel. Statistik, trender och packkursen var några av de ämnen som diskuterades
under den två dagar långa konferansen.
Text

Mia Spillman

Bakgrund

Anders Q

M

aterielkommittén kallar vartannat
år till kontrollantmöte, där aktuella dilemman som rör fallskärmsmateriel
tas upp och diskuteras. I år deltog 38 av
landets 44 kontrollanter. Dessutom deltog fem lärlingar, som kommer att examineras vintern 2011 respektive 2012.
Liksom tidigare år inleddes konferensen med en genomgång av årets statistik,
som bland annat visade en ökning av an-

På plats som föreläsare fanns Stane Krajnc
från Atair som bland annat är tillverkare
av den populära kalotten Impuls. Han
berättade om aerodynamik och tillvägagångssättet för att tillverka en fallskärm.
Materielkommittén hade också bjudit in
en symaskinstillverkare som kom och visade två olika modeller, som det sedan var
fritt fram för kontrollanterna att testa.
För riggar finns det en regel som säger
att sele och hölje måste kasseras efter tjugo år. I en gruppövning fick deltagarna
på mötet diskutera fördelar och nackdelar med den regeln, i syfte att komma
fram till en gemensam åsikt om 20-årsregelns vara eller icke vara. Materielkommittén tog intresserat del av diskussionen
och kommer att studera frågan om åldersgränsen eventuellt skall utökas.

talet reservdrag bland A- till D-hoppare
jämfört med förra året. I år har vi dragit
reserven inte mindre än 77 gånger, vilket
är ett reservdrag per 857 hopp. År 2009
drogs 54 reserver, vilket var ett reservdrag
per 1352 hopp.
Anledningarna till att vi drar reserven
varierar förstås, men den helt klart största
orsaken är snodd, som föranledde hela
60 procent av alla kuttar. Därefter följer
trassel och line-over (”delad kalott”), som
stod för sammantaget 44 procent.
För tandem såg statistiken något annorlunda ut. Vid fyra tillfällen i år har
tandempiloter dragit reserven och trassel
är den dominerande orsaken. Materielkommittén (förkortas MK) poängterar
att tandem inte är vanlig hoppning och
att det är ytterst noga att hålla koll på

Seljobb och reparationer

Ulf Anderzon, som är ägare till Uffes
Hopp Shop informerade under söndagen
om arbeten med selar, det vill säga hur

Stane Krajnc som tillverkar fallskärmar för
företaget Atair, föreläste om aerodynamik
och hur man tillverkar en fallskärm. Till höger Stane Krajnc jr. och Pascal Ribon.

Ett ämne som berördes löst var attityden till materiel hos elever och relativt nya hoppare.
Många lever i sin egen lilla värld, där det man har
på ryggen behandlas lite som ett magiskt föremål
som bara fungerar jämt, utan att man behöver lägga
ned någon energi på det. Få nybörjare har någon
som helst aning om hur en reserv fungerar, eller vad
de har för storlek på reservfallskärmen.
Än mer skrämmande är att många stirrar sig blinda på kategorin minsta tillåtna kalott i Jesperkurvan,
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istället för att bedöma vad som egentligen är säkert
eller passar bäst. En ganska stor procent av de som
börjar hoppa har helt klart för sig redan från början
att målet är att hoppa vingoverall eller hoppa den där
häftiga Velocity 99 som tjuter så härligt och farligt i linorna när folk kommer ner och landar.
Du som är erfaren behöver hela tiden jobba på att
förändra den attityden, för att skapa ett intresse för
att lära sig mer om den utrustningen som trots allt
ska rädda våra liv.
■

Elof Wecksell

Attityder till materielfrågor
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man går till väga för att byta en basrem,
benremmar, bröstrem och så vidare. För
att få göra sådana större modifikationer
och reparationer krävs att kontrollanten
är innehavare av en K3-licens.
Ulf berättade bland annat om att en
av de vanligare modifikationerna är byte
av bröstrem, från en smal variant till en
lite bredare variant, samt att modifiera
smalare bröstremmar med ett stopp
längst ut, så att remmen inte skall kunna
glida ur sitt fäste. Reparationer på selar
tillhör numera ovanligheterna, och har
minskat stadigt under den senaste tioårsperioden. Det beror bland annat på att
Sveriges elevskara har minskat, och att
klubbarna rent generellt har färre elevriggar än de hade för tio år sedan.
Byte av fallskärmars styrlinor är däremot en vanlig reparation, som genomförs
av kontrollanter runtom i Sverige.
K3-utbildningen vilar

Det finns tre aktiva, civila K3-kontrollanter i Sverige för tillfället. Det har visat
sig vara ett svagt intresse för fler att ta
steget från K2 till K3, men eftersom behovet är lågt är det inget större bekymmer. Om behov för fler kontrollanter
med den högsta behörigheten skulle
uppstå kan en plan för det tas upp då.
Under de senaste tjugo åren har det utbildats totalt tre K3-kontrollanter i Sverige, och det finns just nu ingen utbildningsplan för ny examinering.
Nya ompackningsperioderna

De nya ompackningsperioderna för sportriggar, från slutet av 2009, var på schemat
för utvärdering och kontollantkåren är
enig om att systemet har fungerat bra.
Flera kontrollanter påpekade dock att
vissa hoppare verkar ha missuppfattat
hur sexmånaderskontrollen egentligen
går till. I SFS nummer 1-09 går det att
läsa mer om det. Vad den spridda miss-

Elof Wecksell

på konferens

Ulf Anderzon från Uffes
Hopp Shop föreläser
om selreparationer.

uppfattningen beror på är osäkert. En
teori är ett bristande intresse för materiel
som gör att hopparna inte uppdaterat sig
om vad som egentligen gäller för de nya
ompackningsperioderna.
Bäst verkar det som att det nya systemet har fungerat i mindre klubbar, med
få kontrollanter, där alla känner alla och
där alla har koll på varandra.
”Vi överlåter allt åt experter” sa Petter
Alfsson-Thoor. ”Istället för att vi själva,
som hoppare, lär oss hur vår utrustning
fungerar och hur den ska skötas, så lämnar vi gärna över ansvaret till en kontrollant och litar blint på att allt ska vara frid
och fröjd. Men i slutändan har hopparen
eget ansvar för att hålla koll på när utrustningen ska kontrolleras och packas om.
En positiv sida med sexmånaderskontrollen, när den koms ihåg, är att hopparen ofta är med när kontrollen sker, vilket ger kunskaper. Systemet kommer att

vara kvar i några år till, och kommer sedan att utvärderas på nytt.
Loggboksunderlag i Skynet

Det diskuterades om att loggningar för
ompackningar kanske borde skötas elektroniskt i framtiden. Majoriteten av kontrollantkåren var oerhört positiv till förslaget, och det kommer med all säkerhet
att ses över och möjliggöras inom några
år. Tanken är att ett elektroniskt loggbokssystem i framtiden skall kunna
kopplas samman med Skynet.
Nästa kontrollantmöte kommer att
hållas den första helgen i november
2012. Vill du veta mer om materielkommittén, hur en kontrollant jobbar eller är
nyfiken på hur din egen utrustning fungerar så var inte rädd att hugga tag i närmaste kontrollant som har någon minut
över – kom ihåg att den som aldrig frågar
får heller aldrig något svar.
■

Packkurser under luppen
På agendan under kontrollantmötet fanns packkursen, som hoppare skall ha gått för att få B-licens.
Det finns just nu 274 A-certare i landet, varav 68
har examinerats i packning under året.
Det ropas efter fler packkurser, och behovet är betydligt större än utbudet av kurser. Kontrollantmötet
diskuterade en eventuell centralisering av kurserna,
för att på så sätt förenkla för klubbarna och för att
ge packutbildningen en status som tydligare poängterar att kursen är precis lika viktig som alla de andra
förbundskurserna. Men om förslaget blir verklighet
kommer det ändå att vara fritt fram att ordna pack-
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kurser inom klubbarna. Frågan tas upp på på CI- och
ordförandekonferensen, och ett beslut tas efter det.
Det föreslogs även ett byte av namn – från packexamination till materielexamination – eftersom eleverna inte går packkursen för att specifikt lära sig att
packa, utan för att bygga på sin allmänna kunskap
om fallskärmsmateriel. Redan innan eleven ens får
A-licens skall han eller hon lärt sig att packa en fallskärm, något vi behöver bli bättre på att se till.
Idag görs inga kontroller av att hoppare har genomgått en packexamination innan denne går utbildningen för att bli hoppmästare.
■
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Bläck som hy
Poffe Nordin,
SFK

Ludvig Engelbert

Antal hopp: 3 100 Tatueringstanke: Det fanns ingen tanke bakom den, haha. Vi gjorde den
bara för att vi kunde, det fanns
ingen registrerad tatuering i frifall
i hela världen, så vi var först. Det
står WFFT som står för Worlds
First Freefall Tattoo. Jag har sett
två olika som har gjort det efter
oss men det något år efteråt.
Den blev inte lika vacker som jag
hade förväntat mig, men det man
sätter på kroppen får ju bli där.

Text

Mirijam Geyerhofer

Bakgrund

Anders Q, Himmelsdyk

Rikard Svensson, FKCG

Antal hopp: 304 Tatueringstanke: Hela min
arm är en slags tribute till sånt som gör mig
glad, främst saker från min uppväxt, som Super Mario och Krambjörnarna och My Little
Pony. Jag ville även blanda in sådant som gjort
mig till den jag är som vuxen, så det kändes
som ett ganska lätt val att låta Pinkie Pie hoppa rundkalott

Antal hopp: 31 Tatueringstanke: Under sensommaren 2009 kom jag nästan alltid ned med
näsblod, ont i huvudet och öronen – hoppade
jag två hopp på en dag blev jag väldigt trött
och gjorde jag tre fick jag feber. När jag gick
till läkaren hade jag tydligen spräckt en trumhinna och fick beskedet att jag måste sluta
hoppa eftersom jag inte kunde tryckutjämna
ordentligt – vilket jag trodde att jag kunde.
Jag gjorde några försök att hoppa ändå men
fick till slut lägga packsnöret på hyllan.
I det läget bestämde jag mig för att jag ville göra en häftig skydive-gaddning som någon
slags hyllning till sporten och började leta inspirerande foton på nätet. Jag visste väl ungefär vad jag letade efter och hittade till slut
den perfekta bilden. Tillsammans med Peter
på en av Sveriges mest anrika tattoo-studios
jobbade vi sedan om fotot till en grym tatuering, och fem månader efter första linjen blev
vi äntligen klara med konstverket. Jag är
grymt nöjd med den och har fortfarande inte
träffat någon som har sett någon liknande
gaddning. Så nu återstår bara att snygga till
resten av kroppen också!
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Fabian Nyström, SF

Ville Jacobsson, SFK

Antal hopp: 120 Tatueringstanke: Spontan grej,
bara kände för en tatuering och ville göra något personligt. Först tänkte jag ha med text ”Blue skies always –
Freakbrother” men ändrade
mig. Tyckte att ett fallskärmsmotiv var passande eftersom
en tatuering är livet ut precis
som fallskärmshoppningen är
för mig. Det är en påminnelse
om något som är väldigt viktigt för mig och att jag aldrig
får tappa intresset. Sen har
den sprickor i sig, vilket jag
tycker om, den är inte perfekt, precis som jag.

Antal hopp: 500 Tatueringstanke:
Faktum är att jag hade helgonet på armen innan jag började hoppa. när det
visade sig att min KL var tatuerare så
ville jag göra något kul, och det var ju
klart att streckgubben också skulle ha
en fallskärm.

Sandra Månsson

Privat

Privat

Karin Mönefors

Mirijam Geyerhofer, SFK
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yllar sporten
Nästan alla har en tatuering.
Och har man inte en själv så
känner man garanterat någon
annan som har en. Så fort
man slår på tv:n hamnar man i
en tatueringsstudio där någon
sitter och berättar hur sorgligt det var när katten blev
överkörd och nu vill ha lite bläck
på skuldran för att hedra sin
kisse. Typ. Vi på Svensk Fallskärmssport vill inte vara sämre, utan hänger på trenden.
Var så god – här är några
tatueringar som hyllar världens bästa sport. Och så en
favorit i repris: världens första
Anna Maticic, SFK

äkta fallskärmstatuering.
Gjord ett par kilometer över

Øyvind Sønderbye,
Nimbus FSK, Norge

Skånes fallskärmsklubb, så-

Antal hopp: 105 Tatueringstanke:
Fallskärmshoppingen betyder mycket
för mig och tatueringen var ett infall.
Jag har tecknat den själv.

klart. För visst verkar det som
att vi Skånehoppare är lite
mer intresserade än övriga i

Antal hopp: 75 Tatueringstanke: Tanken var att fixa tre-ringssystem i nacken som en säkerhet. Mini fick jag som smeknamn för att jag inte klarade av att klättra in i Kalle David för
jag är för kort (156 cm) och vingarna ville jag ha för att jag alltid har velat flyga.

landet av att karva in favorithobbyn i huden?

Jenny Fransson, SFK

Privat

Privat

Antal hopp: 1 000 Tatueringstanke: Vingarna symboliserar min kärlek till luften.
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Antal hopp: 1 400 Tatueringstanke: ”Blue Skies
black death” ser jag som en fallskärmshoppares
version av Carpe diem, fånga dagen. När himlen
är blå kan vi leka med våra vänner i luften och allt
är som det ska. Men man ska veta om att det roliga snabbt kan ta slut. Lev varje dag som att det
kan vara din sista... för det kanske det också är.

Privat

Privat

Daniel Hagström, UFK
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Arrangera en klubbtävling
Dela in funktionärerna i grupper. Törnas tävlings-PM föreslår följande:
• En tävlingsgrupp som har hand om
teknik, manifest och domare
• En flygplansgrupp
• En PR/info-grupp
• En anläggningsgrupp
• En runt omkringgrupp
Tävlingen ska anmälas till SFF, en budget
ska göras upp och inbjudan skickas ut.
En hemsida bör läggas upp med information. Under tävlingen kan denna sida
användas för att blogga och lägga ut resultat löpande.
En chefsdomare ska anlitas som sedan
hjälper till att ordna de andra domarna.

Inspirerande och stärkande för samarbetet
var två av kommentarerna om det tävlingsseminarium som SFF:s tävlingskommitté höll
i oktober. De klubbrepresentanter som var
på plats fick med sig många bra tips på hur
en tävling arrangeras.
Text och foto

Anna Oscarson

E

gentligen hade tävlingskommittén
(TK) planerat att genomföra tävlingsseminariet redan i våras men det
sköts på framtiden på grund av askmolnet. Den 16-17 oktober var det nya datumet och länge såg det mörkt ut om det
skulle bli av. TK:s medlemmar gjorde då
en rundringning till samtliga klubbar
och tillräckligt många tackade ja till inbjudan.
Seminariet hölls på Arlandastad och
de klubbar som var representerade var
Skåne, Halmstad, Linköping, Småland,
Östersund och Syd. Den sistnämnda
hade skickat tre representanter.
Deltagarna fick information om alltifrån internationellt tävlande och hur

Caroline ”Cajo” Josefsson, Skåne
”Mycket bra seminarium. Synd att inte alla klubbar fanns representerade. Jag tror att samarbetet
stärks av sådant här och det är alltid bra
att ha ansikten på folk. Nu är jag taggad
att starta upp något inför nästa säsong.
Ett sådant här seminarium är bra att ha
tidigt för att kunna planera men kanske
vore det bra att ha någon form av uppföljning lite senare under vintern så det funkar som pepp inför nästa säsong.”
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tävlandet kan miljöanpassas till hur man
skriver ett pressmeddelande.
Peter ”Törna” Törnestam som framgångsrikt hållit i flera SM-tävlingar berättade om hur Stockholms fallskärmsklubb gått till väga. Deltagarna delades
in i grupper som fick i uppgift att skriva
egna pressmeddelanden och uppdatera
Törnas tävlings-PM.
Tävlingshandbok tas fram

Det är mycket att tänka på när en tävling
ska arrangeras. TK med Elisabet Pettersson i spetsen håller på att ta fram en tävlingshandbok. Den ska innehålla allt från
tävlingsregler till en genomgång av vad
man behöver veta för att arrangera en
tävling. I mars börjar en del nya tävlingsregler gälla och då ska denna handbok
vara klar.
Här kommer några av tipsen som seminariedeltagarna fick med sig:
Försök få så många tävlingsfunktionärer som möjligt att ställa upp så att arbetet inte behöver bli så tungt för några få.
Viktor Karlsson, SYD
”Seminariet var jättebra och innehöll
mycket bra information. Väldigt inspirerande. Anledningen till att jag åkte hit
är att jag vill bli
bättre på att arrangera och delta
i tävlingar. Jag
saknar inget. Det
är alltid trevligt
att lära känna nytt
folk och skapa nya
kontakter.”

• Skicka ut pressmeddelande, meddela
grannar och hopptorn/flygplats.
• Flygplan och piloter kan behöva hyras
in och tävlingsutrustning fixas.
• Tävlingsområdet ska organiseras, folk
och prylar transporteras.
Skaffa sponsorer

Sponsorer är alltid bra att ha. Ett tips är
att vara påläst om den man frågar. Oftast
brukar det vara lättare att få prylar än
pengar. Kanske kan bilföretag sponsra
genom att låna ut bilar för att hämta utelandare till exempel.
Kontakta hemvärnet för att se om det
finns möjlighet att låna bilar, tält, bord
och stolar exempelvis. Kanske kan lottakåren hjälpa till med matlagning.
Under själva tävlingen är det en bra
idé att aktivera publik och eventuell media på olika sätt. Att ha två personer som
speaker blir ett väldigt lyft. Dessa informerar oinvigda hur de olika tävlingsgrenarna fungerar och kan skapa en oerhörd
spänning.
Att samarbeta med andra sporter som
kan visa upp sig som pausunderhållning
brukar vara mycket uppskattat.
En monitor där hopp och bedömning
kan följas är också guld värt.
Fixa fest

Engagera en värd som visar runt och
kanske låter publiken prova på allt från
rullbrädor till precisionsgunga. Man kan
ha olika tävlingar och frågesport där priset kan vara en tur i flygplanet eller ett
tandemhopp.
Efter tävlingen är genomförd ska det
med fördel arrangeras en avslutningsfest.
En fest för funktionärerna är också en
uppskattad idé. En rapport ska skickas
till SFF:s kansli som innehåller resultatlistor och ekonomisk rapport.
■
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Fly landet en sväng i vinter

Viva España!
Är du sjukt trött på snökaos, rysskyla och vinterdepression?
Eller bara peppad på att komma igång och hoppa trots att
det är länge innan första liften lyfter? Åk till Spanien.
Mirijam Geyerhofer

I

Sverige är det kallt. I Spanien är det
varmt. Jocke Melin finns på plats på
Skydive Spain utanför Sevilla i södra Spanien för att utbilda elever och hjälpa färdigutbildade att komma igång med sin
hoppning.
”Vi ordnar pilot-kurser, grunderna på
mage, friflygning och VFS, vertikal formationshoppning. Vi hjälper också dem
som nyss börjat filma med att komma vidare med sin teknik”, säger han.
Det blir två turer i vinter. Den första
rundan var under jul- och nyårsboogiet
med tillgång till gratis loadorganizers och
bra coaching, anpassad för färdiga hoppare som ville ha ut mer av sin hoppning.
Från februari tar han emot elever. Förutom Jocke själv så kommer även Johan
”Smögen” Karlsson och Schwede Andersson att vara instruktörer tillsammans
med Robert Alasuutari som brukar ta ner
en grupp i från FKCG varje år.
Har två turbokärror

Skydive Spain är ett välkänt hoppfält
utanför Sevilla i södra Spanien. De har
tre Dornier, som är tvåmotoriga turbinkärror och går till cirka 4 500 meter på
mindre än 15 minuter.

Nybörjarkursen fungerar som en vanlig kurs, men uppdelad i block. Man kan
köpa blocken var för sig beroende på var
i utbildningen man är.
En hel utbildning kostar 1110 euro.
Det tillkommer en klubb- och förbundsavgift på 2 800 svenska kronor. Fallskärmsutrustning finns på plats och ingår
i kursen. Vill man gå någon fortsättningsutbildning så finns det alla möjligheter till det.
”All utbildning är svensk, skillnaden
är bara att det sker på utländskt hoppfält.
Väl hemma får de bara visa sina färdigheter för respektive CI”, säger Jocke.
Bättre för klubbarna

Jocke Melin hoppas nu att klubbarna ser
det här som ett nytt sätt att utföra utbildning på. Dels för att man kan utnyttja en
större del av året för hoppning men också att de klubbar som inte har instruktörer fortfarande kan utbilda sina elever.
"Jag menar inte att klubben behöver
flytta på vintern, men de kan skicka en
klubbkontakt när det finns en grupp elever som vill hoppa. En annan fördel är
att fördela flödet och inte chocka klubbens faciliteter, och att Sveriges instruktörer aldrig blir rostiga."
■

Smålänningar som trotsar kylan
Vem var det som påstod att det inte var möjligt att genomföra en niomanna när det var
snö ute? Inte dessa medlemmar i Smålands fallskärmsklubb i alla fall. Foto: Andreas Nilsson.

Förutom Jocke Melin finns även andra erfarna instruktörer tillgängliga, på bilden ovan med en gäng glada elever beredda att borda flygplanet, en Dornier.

Jocke Melin
Ålder: 35
Klubb: SF
Antal hopp: 3000
Tunneltid: 40 timmar
Instruktörsbehörigheter:
HM, HL, KL, AFF, USPA-AFF
Kontakt: exit4000m@gmail.com
Info om kurserna finns på:
http://jockemelin.meibe.se/
Mer info om hoppfältet:
www.skydivespain.com

Privat arkiv

Text

Organisationsstöd
från försvaret
klart för 2011
En glädjande nyhet är att försvarsmakten i samråd med MSB (myndigheten för samhällsskydd och
beredskap) fastställt att tilldela
Svenska fallskärmsförbundet organisationsstöd under verksamhetsåret. Det innebär att SFF kommer
att få uppdrag från K3, det vill
säga Livregementets husarer i
Karlsborg.
SFF:s styrelse återkommer med
fler detaljer kring detta.
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mokratiskt?”, skrev Sebastian Andersson
i ett mejl till Skydive-listan i mars.
Han och många andra har uttryckt
önskemål om att styrelseprotokollen
skulle läggas ut på Svenska fallskärmsförbundets hemsida (www.sff.se).
Styrelsen har inte velat göra detta hittills, men har nu ändrat uppfattning.
Protokollen, men inte bilagorna, kommer att publiceras i samband med att
hemsidan görs om under året.
Det finns ingen offentlighetsregel för
idrottsföreningars protokoll. Enligt Riksidrottsförbundets jurist Christer Pallin är
i princip inte föreningars protokoll och
andra handlingar offentliga, inte ens för
medlemmarna.
Känsliga beslut i bilaga

Kommunikationen i SFF sköts inte på ett optimalt sätt anser Sebastian Andersson
från FKCG. Han efterlyste i våras en mer transparent och demokratisk organisation.

Kommunikation på Facebook

Text

Anna Oscarson

Foto

Anders Q, Himmelsdyk

I

dagsläget kommunicerar Svenska fallskärmsförbundets styrelse genom att
skicka ut styrelseprotokollen till alla
klubbars ordföranden. Sedan är tanken
att klubbordförandena ska föra informa-

”

Sebastian Andersson

”

SFF:s kommunikation
behöver förbättras
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I den goda föreningen finns dock som regel ett system för informationshantering
inbegripet information om föreningsstyrelsens protokollförda beslut.
Om styrelsen hanterar en känslig fråga, där beslutet kan skada föreningen eller enskild person om det offentliggörs,
kan styrelsen välja att lägga detta i en bilaga till protokollet. Bilagan har endast
styrelsen och revisorerna tillgång till.
Misstänker medlemmarna att styrelsen undanhåller dem viktig information
ska de vända sig till revisorerna. Revisorn
ska när som helst kunna få ta del av
samtliga handlingar. Denne har samtidigt ansvar för att känsliga uppgifter inte
kommer ut. Till den undrande medlemmen svarar alltså revisorn enbart på om
styrelsen sköter sina uppgifter eller inte.
Riksidrottsförbundet råder alla föreningar att ha stor öppenhet gentemot medlemmarna. Detta för att styrelsen ska undvika
att bli misstänkliggjord och för att klimatet
i föreningen ska vara så bra som möjligt.

tionen vidare till alla klubbens medlemmar. Den här tidningen ses också som en
viktig informationskanal.
Offentliggöra protokoll?

Allt fler börjar inse vikten av god kommunikation. De möjligheter som skapats
med hjälp av internet har medfört att vi
lever i en helt ny värld jämfört med bara
10-15 år tillbaka i tiden.
”På många sätt lever vi i en ny tidsålder där avstånd spelar en allt mindre roll.
Vi kan prata med folk från Sydafrika, se
live-video från någon som besöker Vatikanen, exemplen kan göras många. Vi
kan publicera saker för hela världen att
läsa utan att det kostar många kronor. Är
det inte dags att använda dessa tekniska
möjligheter till att göra SFF lite mer
transparent och kanske även lite mer de-

Olika mejllistor har visserligen skapats
för att underlätta kommunikationen i
förbundet. Ordförandelistan är ett exempel. Problemet med den är att när klubbars ordföranden bytts ut har inte alltid
de nyas adresser lagts in. På den senaste
ordförandekonferensen togs initiativ till
att starta en ”ordförandegrupp” på Facebook. Alla var överens om att kommunikationen skulle kunna skötas smidigare
där. Är du ordförande och inte har blivit
inbjuden, ta kontakt med Erik Hamrin.
Även Svenska fallskärmsförbundet och
SFS finns på Facebook.
Har du önskemål eller förslag på hur
informationshanteringen skulle kunna
förbättras i Svenska fallskärmsförbundet?
Hör av dig till styrelsen! Kontaktinfo hittar du på sidan 34.
Vi i SFS redaktion tar också gärna del
av dina synpunkter.
■
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Fem svenskar i 58-manna head down-rekord
Janne Latvala, Petter Jönsson och Martin Olsson från
FKCG, Peter Nilsson, SF, och Fredrik Hedén från SFK var
alla med och satte ett nytt head down-rekord i Perris Valley,
Kalifornien den 12 november. Det var en 58-manna och rekordet gällde största head down-formation gjord i Kalifornien. Grattis säger redaktionen på Svensk Fallskärmssport!

Iwan van der Schoor / www.iwanvanderschoor.com

LÖSRYCKT

Det blir ett nytt Skycamp, ett sommarläger
Bunge flygfält med
i förbundets regi, nästa år! Förförra året
Fårösund i bakgrunden.
arrangerades ett Skycamp i Sundsvall vilket blev en välförtjänt succé.
Lärdomen det gav var dock att arrangörerna var för få till antalet och fick slita
orimligt hårt. Till nästa upplaga är förhoppningen att fler frivilliga ska anmäla sitt intresse. På CI- och ordförandekonferensen
uppmanades klubbrepresentanterna att
skaffa fram några personer från sin klubb
men hittills har det gett klent resultat.
När denna tidning gick i tryck var planerna inte riktigt spikade. Tiden som som planeras är vecka 25 och platsen det jobbas
på är Bunge flygfält på norra Gotland, ett
idylliskt litet fält som kan göras till ett fallskärmsläger av rejäl bugikaraktär.
”I dagsläget har FKA,ÖFSK och LFK bidragit med totalt sex personer som vill jobba utöver den grupp som redan jobbar. Men vi måste vara flera, annars är det inte genomförbart. I synnerhet nu när
vi ser över en plats som inte har faciliteter att jämföra med Söderhamn. Totalt behövs cirka 20-30 personer om dagen som är aktiva resurser på ett eller annat sätt, och den 30 januari bör vi veta om vi har tllräckligt med folk för att
kunna ta beslut om lägret kan genomföras” berättar Petter Alfsson-Thoor på SFF:s kansli. Kan du tänka dig att ställa upp för svensk fallskärmshoppning och ett mäktigt boogie? Hör i så fall av dig till SFF:s kansli, e-post info@sff.se

Hoppning på SM-veckan i Halmstad
Halmstad fallskärmsklubb har anmält sitt intresse för
att vara med på Riksidrottsförbundets SM-vecka 27 juni
till 3 juli. SFF kör precision och swooping där och Zeljko
Tanaskovic ansvarar för vår del av organisationen.
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SM-veckan, som är ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet och Sveriges television, körs 2011 i Halmstad med kända Tylösands havsbad. Bland andra idrotter
som deltar märks bland annat simning och gymnastik.
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Skycamp 2011 planeras till Gotland

TK får ny ordförande
Fallskärmshoppning
i FAI sedan1950
Fallskärmshoppningen som tävlingsport
administreras internationellt av FAI, Fédération Aéronautique Internationale,
som bildades 1905 i Paris. Huvudkontoret ligger nu i Lausanne. Fallskärmshoppning blev accepterat som en kommitté inom FAI 1950 genom IPC,
International Parachuting Commission,
och har olika underkommittéer för de
olika grenarna. Sverige är representerat i FAI sedan 1907.

Fakta: www.sff.se

Elisabet Pettersson (till höger) och australiensiska domaren Lindy Rochow-Williams under
World Games i Kaoshung, Taiwan 2009,
som grendomare för FS.

ett VM eller en världscup på 18 år. Förutom sina internationella uppdrag har

jag inte vill hoppa så aktivt men ändå
vara kvar i gemenskapen.

hon nu också tagit över ordförandeklubban i Svenska fallskärmsförbundets

Lång meritlista

Elisabet ”Bettan” Pettersson är den svenska domaren som inte har missat

tävlingskommitté.
Text

Mirijam Geyerhofer

Foto

Mik Stier

I

september fick tävlingskommittén,
TK, en ny ordförande. Det är erfarna
domaren Elisabet ”Bettan” Pettersson
som tagit över efter Håkan Dahlquist.
Håkan Dahlquist sitter fortfarande kvar
i kommitténs styrgrupp, men eftersom
han även är med i SFF:s styrelse ville man
ha någon annan på ordförandeposten.
”Det har diskuterats tidigare, att den
som sitter i styrelsen inte även ska vara
ordförande, det blir ju lite dubbelt det
där att sitta på två stolar”, säger Bettan.
Vad gör egentligen tävlingskommittén?
”Svenska fallskärmsförbundet är en idrottsorganisation och en del av riksidrottsförbundet. Det är basen i att vi får
finnas till, skulle vi inte ha tävlingar skulle vi inte vara med i riksidrottsförbundet.

Hur blir man domare?
Vanligtvis hör man av sig till förbundsdomaren. Från honom eller
henne får man en utbildningsplan med vilka tävlingar man ska
vara med på och övrig information. När man gjort sin utbildningsplan ska man genomföra ett praktiskt och ett teoretiskt prov.
För närvarande finns det elva domare och två elever i Sverige.
Domare jobbar ideellt, men när man dömer en tävling får man
resa och uppehälle betalda.
Förbundsdomare Zeljko Tanaskovic når du på e-post:
zeljko@comhem.se
Mer information hittar du på www.s f f.se under ”tävling”.
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När vi är en förening och har medlemmar som satsar på att tävla, så har vi ett
annat berättigande. Tävlingskommittén
värnar om tävlingar helt enkelt”.
Fungerar som mellanhand

Tvärt emot vad man kan tro är TK inget
beslutande organ, utan fungerar som rådgivare åt styrelsen. Den består av en styrgrupp, de grenansvariga, samt en materialansvarig, en IPC-delegat och en
förbundsdomare.
De grenansvariga sköter kontakten
mellan de tävlande och styrelsen, och de
som sitter i styrgruppen kan ta lite rappare beslut när det behövs, till exempel vid
klubbyten och liknande.
Tävlingskommittén verkar också rådgivande till styrelsen när det gäller fördelning av pengarna i tävlingsfonden. De
uppdaterar de svenska reglerna och diskuterar med de tävlande.
Hur ser ditt arbete i TK ut?
Det är väldigt mycket mejlande. Att driva arbetet och se till att vi tittar igenom
alla tävlingsregler och gör sammanställningar som vi sedan skickar till styrelsen.
Vad krävs för att bli domare?
Ett jättestort intresse för hoppning och
för tävlingsverksamhet trots att man inte
vill tävla själv. Det var så jag började, när

När jag frågar Bettan vad hon gjorde innan hon fick uppdraget som ordförande i
TK svarar hon ”inte mycket”. Men sedan
börjar hon rada upp en ganska diger meritlista.
Hon började hoppa 1976, och 1991
började hon intressera sig för att bli domare. När hon tre år senare insåg att hon
inte hade tid för båda delarna så fick
skärmen läggas på hyllan. Sedan 1993
när hon blev internationell domare har
hon varit på alla VM och världscuper.
Hon har även dömt både USA:s och
Englands nationella mästerskap, är vice
ordförande för de artistiska grenarna samt
rådgivare i ”technical and safety” i International Parachuting Commission, IPC.
Puh. Kanske inte vad gemene man
skulle kalla för ”inte mycket”.
■
SFF:s tävlingskommitté
Styrgruppen:
Elisabet Pettersson: ordförande
Zeljko Tanaskovic: medlem
Håkan Dahlquist: SFF:s styrelse
Övriga:
Boel Stier: friflygning
Tomas Salberg: swooping, precision
och kalottformation
Pia Berggren; IPC-delegat
Percy Kristersson: materiel
Zeljko Tanaskovic: förbundsdomare
Mårten Nordlander: FS
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FÖRSVARSINFO

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

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

Soldater bloggar från Afghanistan
Tycker du att rapporteringen om de svenska styrkorna i Afghanistan känns
vinklad och ungefär lika intressant som en torr öken? Vill du hellre sitta
och läsa spännande bloggar? Då kan vi meddela att utlandsstyrkan i Afghanistan faktiskt har en egen blogg. Du hittar den på www.fs19.se och så
här lyder deras bloggbeskriving: ”Här kan anhöriga och andra intresserade
följa vår vardag inom utlandsstyrkan. Bloggen produceras av soldaterna
själva, från utbildningen i Sverige och senare direkt från Afghanistan”. Sedan den 6 juni har bloggen haft över 400 000 läsare.
Mirijam Geyerhofer

Skepp o’hoj – vill du ha jobb?

Vindkraftverk stoppas av Försvaret

Försvarsmakten anställer mellan 3 000 och 4 000 personer om
året, både militär och civil personal. Du behöver inte ha någon
militär utbildning för att söka vissa av de militära tjänsterna,
blir du uttagen så genomgår du en tremånaders grundutbilding. Har du frågor, kontakta Försvarsmaktens HR-centrum på
telefon 08-514 393 00, e-post hr-direkt@mil.se eller gå in på
www.mil.se och kolla under ”jobba här”.

Vindkraften har verkligen slagit igenom de senaste åren och det slängs upp
vindkraftverk till höger och vänster i landet nu för tiden. Men det har klagats en
del, dels från grannar som tror sig bli störda, men också från Försvarsmaktens
håll. Anledningen är att de skapar problem vid militära flygövningar och därför
ska inga vindkraftverk få byggas inom en radio av fyra mil från militära flygfält.
Försvarsmakten kommer också att gå genom redan fattade bygglov. Därmed
kan redan byggda kraftverk förlora sina bygglov, menar SVT Rapport.

Mirijam Geyerhofer

Mirijam Geyerhofer

Inget varar för evigt. Speciellt
inte programvara och hårdvara
från början av 90-talet. Efter
lång och trogen tjänst går nu
OmniSkore i graven och ersätts
av lite hottare grejer.
Text

Mirijam Geyerhofer

O

mni… vadå?” kanske några av er
undrar. Och frågan är helt klart berättigad eftersom det är fler hoppare som
inte tävlar, än som gör det.
OmniSkore är lite enkelt förklarat en
slags dator som används för att bedöma
FS och CF. Efter ett tävlingshopp körs
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filmen i ett program som bland annat
sköter tidtagningen. Under en tävling är
det ojämt antal domare, tre eller fem.
Alla domare har varsin liten låda med
knappar för att bedöma om en formation
sitter. Om en domare tycker att den inte
blev godkänd medan de två tyckte att
den blev det, så är det flest tryck som gäller. Därav det ojämna antalet domare.
Men nu har alltså OmniSkore gett
upp och nya fina grejer är inköpta från
England och ska levereras i höst. Det nya
systemet heter Camscore och fungerar i
princip på samma sätt som det gamla,
men man använder en vanlig dator och
har även en dumpningsstation som gör
att filmerna kommer in direkt på hård-

disken. Man kan
även bedöma friflygning med den.
Det har också
andra handkontroller som är lättare att byta ut om
något går sönder,
till Omniskore
hade man behövt
beställa helt nya
grejer från USA, vilket inte ens finns på
lager utan måste byggas nytt.
Men nu slipper vi i fallskärmssverige
oroa oss för det, första tävlingen nästa år
kommer det nya systemet att användas i
Sverige.
■

Elisabet Pettersson

Sverige uppdaterar sitt domarsystem

Lova Kvarnsmyr Barrister,artistisk domare, provar den nya
dubbningsstationensom under överseende av Andrew Mansfield från Cametrix.
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Näsinge flygfält utanför Strömstad,
stora gräsytor i vacker omgivning.

Cirrus-Göteborg
Text

Stefan ”Schwede” Andersson

Foto

Gauthier Fleutot

Fallskärmsklubben Cirrus-Göteborg, eller
FKCG kort och gott, har en relativt lång historia i bagaget, trots att den på pappret är en
av de nyare klubbarna i Sverige. Här är historian om varför de heter Cirrus-Göteborg och
inte bara Göteborgs Fallskärmsklubb.

G

öteborgs fallskärmsklubb gjorde sitt
första hopp 1959. Bland de första
medlemmarna i klubben fanns bland
andra Uno Boström, som senare var med
om att starta Trestads fallskärmsklubb
som kom att hålla till på Backamo flygfält utanför Uddevalla.
År 1990 flyttade Trestads fallskärmsklubb sin verksamhet till Vårgårda, och i
samband med flytten bytte de namn till
Cirrus fallskärmsklubb. Cirrus bedrev en
framgångsrik verksamhet under många
års tid. De hade gott om elever, tandem
samt flertalet tävlande FS4-lag. Under tidigt 2000-tal märktes en nedgång i verksamheten, både hos Cirrus och hos Göteborgs fallskärmsklubb, som höll till på
Säve flygfält samt i Karlsborg.
Tre blir två

Hybridformation över
Näsinge, med Idefjorden
och Norge i bakgrunden.

På initiativ av bland andra Stefan
”Schwede” Andersson samt Jonas Ulfwi
fördes samtal med medlemmar ur Cirrus,
Göteborgs fallskärmsklubb och Västergötlands fallskärmsklubb med anledning

av nedgången i verksamhet inom samtliga klubbarna. Majoriteten av de involverade höll med om att det var onödigt att
driva tre föreningar med tre uppsättningar styrelser och flygplan. Göteborgs fallskärmsklubb och Cirrus kom överens om
att samarbeta, men Västergötlands fallskärmsklubb fick kalla fötter efter ett tag.
De olika klubbarna besökte varandra på
vardera hemmafält, och Cirrus ställde
även upp och hjälpte Göteborgs fallskärmsklubb under Herculesboogiet i
Lidköping 2002.
Nya tider

År 2003 hade både Cirrus och Göteborgs
fallskärmsklubb nya styrelser, och under
ordförandena Mattias Dahlgren (GFK)
och Niclas Grill (Cirrus) kom beslutet att
föreningarna skulle slås ihop. För att
markera att det inte var ett övertagande
från någondera klubb bestämdes det att
klubben skulle heta Fallskärmsklubben
Cirrus-Göteborg. Det var passande, med
tanke på att Göteborgs fallskärmsklubb

Anders Helgesson

26

Svensk Fallskärmssport nr 4, 2010

Tilda Järbel

KLUBBSVEPET
Fallskärmsklubben Cirrus-Göteborg

Hangaren med dess stora yta för inomhuspackning är samlingsplatsen på Vårgårda flygfält.

En ny start

Införskaffandet av ett nytt flygplan blev
ett ordentligt lyft för den nya fallskärmsklubben. Redan under det första året
gjordes fler hopp än de båda tidigare
klubbarna gjorde gemensamt. Med ett
ökat antal hopp kom även en förbättrad
ekonomi. Det gav utrymme att satsa på
elever och klubben i sin helhet.
Verksamheten höll vid tidpunkten till
både på Säve och i Vårgårda. Efter ett beslut från ägarna till Säve flygfält år 2007
tvingades klubben dock överge Säve, eftersom de inte fick tillstånd att använda
luftrummet längre. All verksamhet flyttades till Vårgårda, där framgången fortsatte. Antalet tandem och elever ökade
stadigt, med över hundra elever anmälda
till kurser i samband med Svenska Fallskärmsförbundets New Deal-satsning för
några år sedan.
Ett hårt slag

I samband med att Vårgårda flygfält fick
hårda restriktioner, tog klubben ett hårt
slag som många trodde skulle komma att
knäcka oss fullständigt.
Under vardagarna tilläts klubben genomföra max 15 lifter, mellan klockan
9-20 samt max tio lifter mellan klockan
10-17 under helgerna. Som lök på laxen
fanns även en uppsjö av helger, veckor
och heldagar när klubben inte ens fick
vistas på fältet.
Som om restriktionerna inte vore nog
hade Skydive Sweden nyligen införskaffat ytterligare en Pac 750 XL, som blivit
försenad från fabriken. (Skydive Sweden
är ett affärsdrivande företag där FKCG
är delägare och vars inriktning är helt på
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ägande och uthyrning av hoppflygplan.)
Den första Pacen ådrog sig samtidigt
skador på propellern och blev stående i
Sundsvall i tre månader. Det innebar att
när väl det nya flygplanet dök upp fick
Nyköpings fallskärmsklubb och FKCG
samsas om det under i princip hela året.
Det var en pina för samtliga involverade
parter, men klubben höll ut, blickade
framåt och är nu åter på spåret igen.
I år har FKCG genomfört hisnande
11 500 hopp och har gjort fler tandem
än någonsin tidigare.
Många elever

Sedan sammanslagningen har FKCG utbildat mer än trehundra elever, varav lite
drygt 60% har fått A-licenser. I år har de
utbildat inte mindre än 51 elever, varav
75% har fått en licens. De siffrorna visar
att klubben gör någonting rätt.
Tack vare individuella insatser från Coch D-licenshoppare i klubben, som
drar med sig nya hoppare på äventyr i
luften, får många nya hoppare mersmak
för det där med fallskärmshoppning, och
väljer att fortsätta sin utveckling. Det
stöds av Skydive Swedens coachade
hopp, där C- och D-licensierade hoppare hoppar billigare med nya hoppare.
I skrivande stund har FKCG redan 23
elever anmälda till kurser under nästa år.
Instruktörskåren har bestämt sig för att
inte överdriva antalet kurser, utan att instället koncentrera sig på att hålla fyra
till fem kurser per år med tio till tolv
deltagare per kurs, för att kunna ge varje
elev den uppmärksamhet och tid som
krävs för att de ska känna sig välkomna
och säkra. Det ökar chanserna att nybörjarna väljer att stanna.

singe har fått klubbstugan renoverad,
och det fältet utanför Strömstad har
kommit att bli en viktig kugge i klubbens verksamhet. Där ordnas bland annat friflygarläger under somrarna, med
många besökare från vårt kära grannland, Norge.
Styrelsen för FKCG jobbar nu hårt
för att se till att kalendern fylls av hoppdagar, tillställningar, läger och alla möjliga andra möjligheter att hoppa så mycket det bara är möjligt under 2011. Den
officiella hoppsäsongen startar 2 april
och årets första kurs börjar den 22 samma månad. Information kring datum för
hoppveckor med mera kommer att dyka
upp löpande under vintern.
■

Näsinge har funnits på
den västsvenska hoppningens karta i många år,
redan på slutet av sjuttiotalet hade Göteborgsklubben läger där. Bildens tjugomanna är dock av
färskare datum, 2004.

Stämningen

En gemytlig stämning har hunnit infinna sig i klubben, som numera inte bara
har en ordentlig klubbstuga, utan även
en bra packhangar i Vårgårda. Även Nä-

Anders Helgesson

gjorde sitt första hopp på det gamla militärfältet Tånga Hed i närheten av Vårgårda, år 1959. I samband med sammanslagningen såldes båda klubbarnas
flygplan, och istället införskaffades en
Pac 750 XL från Nya Zeeland.

Klubb: Fallskärmsklubben Cirrus-Göteborg
Hoppfält: Vårgårda och Näsinge
Flygplan: Pac750XL
Säsongsstart: 2 april 2011
Hemsida: www.hoppafallskarm.nu

27

28

Svensk Fallskärmssport nr 4, 2010

NYFIKEN PÅ

Törna
Han är snubben som efter 26 år i sporten fortfarande tycker att det är kul att
engagera sig ideellt. Han trivs lika bra i skateparken och pisten som på hoppfältet och på jobbet får han hänga med världens största superstjärnor.
Klart att vi är nyfikna på Peter ”Törna” Törnestam – mannen som vill få in få
lite rock’n’roll bland alla papper.

Text

Mirijam Geyerhofer

Foto

Heidi Törnestam

är man pratar med Törna slås
man av att han är en riktigt rutinerad hoppare. Inte bara för
att hans hoppkarriär startade redan
medan undertecknad gick på dagis,
utan för att han gjort så mycket mer än
att bara skojhoppa. Han har bland annat orgat Basic camp, tävlat i SM, NM
och VM och varit redaktör för den här
tidningen. Dessutom var det han som
för 15 år sedan kom på att det vore en
schysst idé om Sverige hade en egen
fallskärmsfilmfestival.
Men mer om det sen, först backar vi
bandet till sensommaren 1984, då Tör-

N
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PETER
T Ö R N E S TA M
Ålder: 47 år.
Familj: Gift med Heidi, sonen Razmus född
1993 och dottern Andrea född 1991.
Bor: I Stockholm.
Klubb. Stockholms fallskärmsklubb.
Antal hopp: Cirka 3 800.
Favoritgren: FS och swooping.
Hoppat sedan: 1984.
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1984 hängde Törna för första gången
under kalott. En rund sådan.
”Alltså, det var ju helt grymt”. Vi
hoppade ut på 600 meter, så hängde man
där och vände sig lite. Man svängde ju
inte direkt med de kalotterna, utan dinglade mest fram i vinden”.
Och ända sedan kursen har han varit
trogen Stockholms fallskärmsklubb.
”Ja, jag är Gryttjom-unge rakt igenom”, säger han glatt, men erkänner att
han under några av tävlingsåren varit
medlem i Aros också.
Första laghoppet på hopp 25

Nästan som frifall, fast
med rullskridskor.

Uthoppsträning anno
1984. Med landning i
skumgummibassäng.

nas största intresse var att köra rullskridskor i ramp. Det där med fallskärmshoppning hade han hört talas om och tyckte
väl att det verkade ”tufft och trevligt”.
Inspirationen var den klassiska Bond-scenen där Roger Moore dyker i kapp Hajen och tar hans fallskärm.
En dag var Peters kompis Jorre på ett
infomöte med Stockholms fallskärmsklubb och fick se en jättehäftig film om
fallskärmshoppning. Tyckte han.
”Han berättade att det var heeeelt
grymt, att killen hoppade ut ur planet
och gjorde bakåtvolter och grejer. Men
jag har sett den där filmen sen, och det är
ju bara en militärsnubbe med magreserv
som ligger och vrider sig lite”, säger Törna och skrattar.
Men killarna var taggade, de satte upp
sig på årets sista kurs och 16 september

Och tävlandet tog fart direkt kan man
säga. Redan under tolfte hoppet på utbildningen blev han värvad till ett fyrmannalag, och sedan bildades laget Mañana Division under vintern. Så fort
säsongen satte igång och utbildningen
var avklarad var det dags för första laghoppet. Hopp nummer 25.
”Det var så bra och enkelt, de andra
kunde ju, så om jag gled ut så visste jag
att de låg kvar på plats och att det var jag
som försvann, jag kunde lära mig snabbt
genom det. Det var en fantastisk räkmacka rakt in i sporten.”
Under de första åren tog tävlingen
mycket plats och Törna var med på både
SM, NM, VM och svenska cupen. Och
så träffade han sin blivande fru Heidi på
hoppfältet. I somras firade de 20-årig
bröllopsdag och Törna sticker inte under
stol med att det gemensamma intresset
har hjälpt paret att kunna fortsätta hoppa.
”Vissa gånger har man gillat frun mer
än hoppningen men då har man kunnat
kombinera, annars kanske man hade fått
lämna hoppningen.”
Två barn har paret Törnestam fått,
Andrea som nyss gått ut gymnasiet och
Razmus som är 16 år. Med två hoppande
föräldrar har de såklart spenderat en ohygglig massa tid på hoppfältet och självklart
hoppat tandem. Men ingen av dem har
gått kurs.
”Det har varit till och från med det där,
Andrea hade faktiskt pengar i ett kuvert
men sen kom politiken in och det var annat som blev intressant. Och det är ju det
där med att inte göra samma grej som pappa, jag bowlar ju inte som min farsa gör”.
Men att båda två skulle bli fantastiska
hoppare tvivlar han inte på.
”De har sett ungefär en miljard filmer
och landningar, både live och på video.
In med dem i en vindtunnel så gör de
vad som helst”, säger Törna och skrattar.
Frun Heidi har däremot lagt skärmen
på hyllan sedan ett par år tillbaks, men
hon är sugen på att börja igen.
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Tog över Basic camp

Att folk utvecklas är viktigt för sporten
och ingen kan väl säga något annat än att

30

Basic camp har gett många maghoppare
en skjuts uppåt på utvecklingskurvan?
”Det var ju Lukas och Sabine (Knutssons) läger som jag tog över. Långt innan
Basic camp ordnade mitt lag rullboogie,
ett slags vinterträning, ett sätt att träna FS
under icke-hoppsäsong. Att köra Basic
camp var samma sak fast på sommaren”.
I somras anordnades det för 14:e året i
rad och tanken är lika enkel som genial:
kom och bli coachad av proffs. Nybörjare
som erfaren, alla får vara med.
”Det är ju lite roligare, lite som att få
gå ut och golfa med Tiger Woods. Och
det är bara lite flygresor som ska fixas,
och så synka med tjejerna och killarna
som kör kamera, inget superavancerat.
Det är coacherna som gör campet”.
Det var också den tråkiga vintersäsongen som gjorde att Törna kom på idén
med filmfestivalen för 13 år sedan. Varför inte träffas på vintern och leka över
klubbgränserna?
”Dels var det en period med massa
jidder mellan klubbarna, och så ville jag
hitta på något kul under vintern. Samtidigt var det lite av en kameraexplosion,
det gjordes boogiefilmer och typ ”helgens roligaste hopp”-filmer, och varför
bara visa dem för 22 pers på klubben när
hela Sverige kunde se?”
Sagt och gjort, första festivalen ägde
rum på en krog på söder i Stockholm
1997. Alla som kom la en tjuga i en hatt,
den som vann fick alla pengar, minus
120 spänn som Törna tog till taxi för att
Andrea och Razmus om sin pappa:
Vår pappa är mannen med den stora
truten, med tilltagande skrattrynkor
och huvet i det blå. Han tar mycket
plats, många vet vem han är och han
har gjort många coola saker inom allt
han håller på med. En sak som vi här
hemma märker är hur mycket energi
han lägger ner för sporten. Dels tungt
jobb men också sådant han tycker är
roligt som att designa logotyper. Att
låta andra göra jobbet är inte hans melodi.
Han är ju så himla glad och framåt –
det syns på långt håll. Något som alla
också borde veta är vilket stort hjärta
han har. Han bryr sig till tusen om hur
vi har det, han oroar sig och drar ur
oss hur vi egentligen mår. Han är en
riktig mjukis och grinar till film.
Ibland har vi undrat om han är besviken för att vi inte följer hans fotspår.
När vi var små ställde han oss på skateboards och har alltid föreslagit surfing eller snowboardåkning. Dessutom
har vi praktiskt taget växt upp på dropzonen. Men innerst inne vet vi att han
vill att vi ska göra det vi gillar, för det
gör han!
Familj, skydiving och att fortfarande
få leka verkar vara det viktiga för pappa, resten spelar mindre roll.-
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Peter Törnestams hoppkarriär

1985 – Första SM i RW4/FS4.
1986 – JSM-guld i FS4 med ihopplockat
juniorlag, under 23 år).
1987 – Tränar i USA. Får SM-brons.
Börjar hänga med Heidi.
1988 – Blir 2:a på SM, tävlar i NM i
Norge.
1989 – 2:a på SM. Tävlar 8-manna på
VM Spanien, tar tandemlicens i november.

1997 – Tävlingschef under SM i Gryttjom, startar Stockholm Skydive Film
Festival på en pub vid Medborgarplatsen i Stockholm. Körde tio stycken varav de sista fem tillsammans med
Pontus Wallin, Thomas Färnström,
Chippe Lindberg, Pascal Gagneur och
Pontus Dyrestam.
1998 – Körde ett SM till när jag ändå
var uppe i varv.
1999 – Blev vald till ordförande i SF, körde fyra år och arrangerade Basic
Camp vid sidan av.

1990 – 2:a på SM igen, men slår skåningarna på WC i Frankrike. Gifter mig
på Ölandsboogiet. Massa teva och tshirts i kyrkan...

2004-2008 – hoppade sporadiskt i olika
FS4:or, körde något Basic och filmfestivalen, jobbade mycket och hann inte
hoppa.

1991 – Får en dotter. SM-guld! Första
svenska lag på 10 i snitt, VM i Tjeckoslovakien (19 av 33 tror jag).

2005 – Fick Cold Steel Award for ett
långt Basic-arrangerande (sju år tror
jag det blev) och för att jag startade
filmfestivalen.

1992 – 2:a igen. Kör första av fyra
Creeper-boogien. Gör en domarutbildnings. VHS till FAI tillsammans med
Flygsportförbundet.
1993 – Får en son, är redaktör för
Svensk Fallskärmssport tillsammans
med Sanna Janz 3-4 år.
1994 – Kör fyrmanna med grabbarna
igen på kul, får brons i SM… Startade
Team Cinzano tillsammans med Umberto och sedan även Johny Åhman.
Ett tandemgäng som ökade tandemvolymen med ett par hundra procent i
klubben...
1995 – Head of delegation på VM i GAP.
Arrangerar diverse tävlingar på hemmaplan med Svenska cupen, samt en
fax-tävling (liknande nuvarande Fallsvenskan).
1996-1997 – Tränar och tävlar 16-manna med Team Martin.

frakta utrustningen. Tio år senare kände
Törna att det blev för mycket att rodda
med, och lämnade över. De senaste åren
har filmfestivalen ägt rum på Östersjön,
närmare bestämt på en dygnskryssning
mellan Stockholm och Åland.
”Gänget som tog över har ju höjt upp
det en nivå till. Och det fungerar fortfarande som ett bra över-klubbgränsernajippo”, säger han och tillägger att man
borde göra något liknande för att få fler
folk till exempelvis riksstämman som det
nu är dålig uppslutning på.
”Man kunde ta dit tillverkare som visar lite nya grejer och ha en skön fest på
kvällen. Blanda in lite rock’n’roll i allt
papper. På ordförandekonferensen till exempel så hittar man ofta mer lösningar i
bastun efter mötet. Det är inte alltid att
de officiella mötena är bäst, och det märker man också i klubbarbetet”.
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Peter Törnestam
kollar sina cojones
innan första hoppet. Notera spegelbrillorna och
skatehjälmen...

2006 – Köpte en Velocity! Deltog i
swoopcamp.
2007 – Första swooptävlingen i Jogersjö
kom näst sist… Svinkul!
2008 – Jobbade hela sommaren hoppade lite, nära att sluta helt.
2009 – Tränade och tävlade FS8, skitkul!
Förlorade SM. Twin Ottern kraschade,
banan vattensjuk, Blev vald till ordförande igen.
2010 – Nytt FS4 lag, expresstränade 30
hopp och 2 tim 45 min i tunnel. Brons
på SM. Bra snurr i klubben och ser
fram mot…
… 2011 – Året då Sveriges klubbar tar
hand om alla nya hopparna som blev
klara i år men kanske behöver en liten
puff i baken och något att inspireras
av och satsa på för att fortsätta.

Jobbar med Jonas Åkerlund

Klubbarbetet ja. Han blev vald till ordförande första gången 1999 och förra året
blev han det igen i Stockholms fallskärmsklubb. Och som nygammal klubbordförande har han satsat mycket tid på att
försöka få ruljansen på fältet att flyta. Ett
par år före det så tog Basic camp och
filmfestivalen mycket tid, vid sidan av
jobbet där det också är mer eller mindre
hektiskt. Törna är visual effects artist på
företaget The Chimney pot som gör specialeffekter till bland annat reklamfilmer
och musikvideor. Han kom inhalkandes i

”

Blanda in lite
rock’n’roll i allt
papper. På
ordförandekonferensen till
exempel hittar
man ofta mer
lösningar i
bastun.

”

Träning över Deland -89, på
den tiden fanns ett block (som
krävde att man greppade med
fötterna (så kallad in-out}.

Fimpen Högström

1984 –16 september hoppar jag mitt
första hopp, med rundkalott från 600
meter i Gryttjom.
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Chippe Lindberg

NYFIKEN PÅ

Heidi och Peter firar
att de är ihop med att
pussas i luften. Bilden
vann Expressens fototävling 1992.

branschen på ett bananskal i mitten av
90-talet och har jobbat sig uppåt. Sedan
flera år tillbaks jobbar han tillsammans
med Jonas Åkerlund och de har samarbetat med superstjärnor som Lady Gaga,
Beyonce, Moby och Metallica.
”Det största nu är Gaga/Beyoncevideon, den bara fortsätter att växa och

på mage och han har också en relativt
nyvunnen passion för swooping. Och
han erkänner att han är lite bitter över att
han väntade så länge med att byta skärm.
”Jag ångrar att jag inte hoppade på
Velocity-rejset när den skärmen kom,
men det går ju inte att skylla på nu efter
fyra år. Men en av de roligaste tävlingarna jag har gjort var första swooptävlingen
i Jogersö förr-förra sommaren”.
Han är även sugen på att förnya tandemlicensen.
”Jag tycker att det är kul med tandem,
men valde bort det för jag hann inte
hoppa så mycket själv. Nu har jag lite
mer tid och är redan engagerad i tandemverksamheten, om det till exempel
kommer 20 pers samtidigt till fältet så
kör jag genomgången med hela gänget
samtidigt och då får man tillbaks feelingen för det.”

Privat arkiv

Suger åt sig av ungdomen

Kul på VM 1989.
”Tävlingen var slut och
vi kom på att jag skulle
rulla rätt ut ur planet
med brädan fastknuten på fötterna. Kuttsystem? Nä – tänkte
inte på det förrän i frifalll innan drag då jag
spekulerade i om piloten skulle slinka in mellan benen och upp…”

Första swooptävlingen. På Jogersjö.
Galet roligt!

bloggvärlden öser på. Nu har den varit
med i nästan allt som det går att vara
med i. Alla stora tv-bolag i USA och
England har kört reportage och inslag
om den.”
Hur får du tid till allt?

”Har jag ställt till med något som knycker tid, så tar jag det av min egen tid så att
folk omkring mig inte ska behöva lida.
Nu har styrelsearbetet fått ta mer plats än
vad det ska göra för att få igång saker,
och då har framförallt min egen hoppning fått stryka på foten. Och sen har väl
familjen också fått lite mindre tid nu när
ungarna är stora”.
Men när Törna inte är fullt upptagen
så hinner han hoppa själv också. Nu för
tiden blir det mest olika konstellationer

Törna känner också att det efter så
många år i sporten är lite ”pay back
time”. Han vill inspirera de yngre medlemmarna till att göra saker på sitt eget
sätt och hitta på nya grejer som folk kan
prata och skratta åt i tio år framåt.
”Sen tror jag att man håller sig ung
och glad när man förhåller sig med unga
och glada människor. Vi old boys är ju i
minoritet, det är väl bara ett 15-tal kisar
och tjejer som är 40 plus, resten är ju
runt 20 och 30. Och likt Madonna suger
man åt sig av ungdomen”, säger han och
skrattar.
Hans förebilder inom hoppningen
finns både långt bort och på hemmaplan.
”Bob Hallet är en av mina hjältar.
Han insåg att det behövdes en träningsanläggning och byggde DeLand, ’Where
people become skydivers and skydivers
become Champions’. Jag vill sno den
rakt av till Gryttis”.
På den här sidan Atlanten är det två
killar på den egna klubben som får bära
idolfanan.
”Chippe som vet och kan allt. Han
kan kliva utanför diskussionen och vara
skitjobbig och se allt på ett nytt sätt. Analytiker och en varm härlig tjomme som
lärt mig allt jag kan. Och så Umberto.
Alltid klarsynt och med miniräknaren i
vänsterhanden: ’Det här funkar, det här
funkar inte’. Och engagerad som satan
trots många år i sporten.”
Vill inte skada sig

Vid sidan av hoppningen är skejtandet
och skidåkningen två stora passioner.
Den nya betongparken i Rålambshov är
en favorit, och så är de ett gäng som alltid åker till S:t Anton en vecka varje vinter. Men med ålder och erfarenhet kommer också en större försiktighet.
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Chippe Lindberg:
Törna är en
helt fantastisk
snubbe på
många sätt.
Han har alltid
varit en otroligt god vän
till mig ända
sedan första
gången jag
träffade honom. Vi hoppade tillsammans i en
massa år och många gånger när allt
var motigt, var Törna den som höll
humöret uppe på oss andra. Han har
alltid varit bra på att plocka fram det
positiva även i jobbiga situationer.
Ibland kan Törna underhålla en
grupp människor bättre än de flesta
professionella stand up-komikerna.
Jag minns speciellt en gång i köket i
Gryttjom, när Törna började prata om
hundägare och hundbajspåsar. Törna
höll igång 15-20 minuter, och vi andra (bland andra Pelle Hagberg) skrattade så att vi höll på att kissa på oss.
Dessutom har Törna en fantastisk
förmåga att säga saker som folk uppfattar som okej och ibland rent av
skojiga, men om jag skulle säga samma sak finns det en risk att jag skulle
kunna åka på en örfil. Jag har aldrig
lyckats förstå vad det är som gör att
han får folk att må bra. Jag har hört
en del personer försöka få Törna att
prata illa om någon, men han glider
undan skitsnack om andra och får
alla med på ett helt annat spår.
Törna är en otrolig idéspruta. Han
har kommit på många grejer som fört
hoppsverige framåt. Rullbugi och filmfestivalen bland annat. Två gånger
har han varit inblandad i att lyfta klubben från ruinens brant.
Kort sagt, Törna är en helt fantastisk snubbe. Jag är glad att få kalla
honom min vän.

Han har skadat sig ordentligt en gång,
och säger att det var en typisk klantgrej.
”Jag hade lånat en demoskärm som
var lite mindre än min, jag väjde för någon och daskade i, studsade och flög vidare. Jag slog bäckenet snett och hade
ont i två år efter det”.
Att ha vänner som skadat sig mycket
värre – eller till och med har dött – har så
klart också väckt många tankar om säkerhet. Han berättar att han och dottern alldeles nyss pratat om att det för varje
smärtfritt år som går är en större risk att
något ska hända. Och så den ständiga
frågan: är det värt det?
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Nära ögat!
av Martin Wästlund, FKCG

och det fina nya planet
som stod bakom den.
ag kunde inte göra annat
än att skrika ”fan”, också för
att uppmärksamma alla om vad
som höll på att hända. Och tur var
väl det.
För just då kollade min instruktör
Nicklas Berg upp, ropade ”släpp upp”,
och sträckte upp sina armar. Då insåg jag att jag låg på halv broms, troligtvis från den enorma medvindsskjutsen jag fick.

J

å jag släppte upp bromsarna, vände huvudet mot
Nicklas och skrek ”tack”. Sen landade jag precis bakom planet, i vår
”No Fly Zone” samtidigt som en helikopter flög förbi ganska nära.
Jag vågade mig inte på några fler
●
hopp den dagen...

S

Hella Stening

et här hände under min tid
som elev i FKCG föra sommaren och vi hoppade på Näsinge
utanför Strömstad. Jag skulle
göra mitt AFF-hopp på nivå fem
och det blåste en del, 6-8 sekundmeter tror jag. Hoppet i sig
gick suveränt och när jag öppnat
skärmen flög jag mot fältet.
Men – trots att jag inte behövde göra det så gjorde jag ett trafikvarv, eftersom jag förstått att
man alltid skall göra det. Men
det var ingen bra idé...
Jag hade en utmärkt heading
mot landningsområdet, men med
ganska mycket motvind. Sedan
gick jag in i trafikvarvet och fick
en rejäl skjuts av medvinden. Och
när jag väl vände upp igen så rörde jag mig knappt alls framåt.
Den enda kurs jag hade, var
riktad rakt mot tankanläggningen

D

Nära ögat? Alla vill höra din berättelse...
Vi på SFS vet att det i fallskärmssverige finns hur många
händelser som helst som stannade vid en erfarenhet istället
för att bli incidentrapport, skaderapport eller ännu värre.

”Jag har varit lite försiktig genom hela
min karriär. Jag vet inte om det är sunt
förnuft eller feghet. Kanske något mitt
emellan. Ofta när man hör om en dödsolycka så tänker man lite att ’If you try to
find the limit, you’ll find the limit”. Vissa saker är ju inte genomtänkta och då

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

går det åt helvete. Men så finns ju det ju
olyckor där folk gör allt rätt och ändå
dör. Men det är något jag har accepterat,
man måste ju det.”
När vi avslutat intervjun ska Törna
iväg och skejta. Säkerheten går först även
på betongen, alla skydd ska på.

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

”Man läker ju så risigt nu när man
börjar bli äldre så jag vill inte skada mig.
Det gäller alla sporter. Det ska vara lagom kul och lagom hårt, det är bättre att
hålla på lugnt i tio år än att köra järnet
och få men för livet.”
■

Peter Törnestam jobbar med de stora artisterna. Han har bland
annat fått en MTV
award for bästa specialeffekt/look till Lady
Gaga´s Papparazzi.

Några musikvideos som Peter Törnestam varit med och gjort

MJT/AdMedia90

Rihanna – Who's that
Ozzy Osbourne – Let me hear you scream
Jennifer Lopez – Fresh Out the Oven
Rammstein – Pussy
Robyn – Handle me
Pink – Sober
Kid Rock – Amen
Robbie Williams – Come Undone

Christina Aguilera – Beautiful

Lady Gaga/Beyonce
Lady Gaga/Beyonce – Telephone

U2 – A beautiful day

Metallica – Turn the Page

Smashing Pumpkins – Everlasting Gaze

Prodigy – Smack My Bitch Up

Macy Grey – Still

Moby – 007 theme
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Madonna – American Life
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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
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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
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P

FEBRUARI
Från och med februari anordnar Jocke Melin
vinterhoppning i Spanien. AFF-utbildning
erbjuds bland annat. Mer info på
www.jockemelin.meibe.se
12-13 februari: Pilotmöte för Sveriges
samtliga hoppiloter på Bosön.
25-27 februari: BAS-kurs på Bosön.

S Ä L J E S
(29 dec) Komplett rigg, säljes endast komplett för 2.000
kr. Rigg: Javelin, tillverningsår 1993. Reserv: TEC128,
tillverkningsår 2001. Huvudkalott: Spectre 150, tillverkningsår 1997. Förbered för Cypres (sitter en utgången
monterad i). Kontakta Nina Wass, e-post:
wass.nina@gmail.com, telefon: 0737-57 16 69
(2 jan) Fin Vector 3 rigg+reserv säljes. Från -02 med PD126 reserv från -01. Allt är i jättefint skick och har endast gått 300 hopp. Tar storlekar V-319, passar bäst till
någon som är i trakterna 180-190 cm. Hoppbar fram till
april. Kan fås med huvudkalott och/eller räddningsutlösare, ring eller maila för detaljer. Pris: 14.000:-för
rigg+reserv. Kontakta Jerry Lindahl, telefon: 0737-174
723, e-post: engnome@gmail.com

fint skick. Har gjort 350 hopp med grejerna. Huvudkalotten är en Smart 120 från 1998. Fungerar finfint att
hoppa med kalottstorlekar från ca 100 upptill 135 om
det är av intresse istället. Riggen passar på personer
runt 180 ca och 80 kg. Kan köpas som paket eller i delar. Vill framförallt sälja rigg och reserv om det inte säljs
som paket. Kontakta Johan ”Smögen” Karlsson telefon: 0739-28 06 07, e-post: smogen85@gmail.com
(2 feb) Praktiskt taget ny Viso II säljes utan kardborreband. Åttta hopp. Pris 1.000:- Kontakta Johannes
Bergfors, e-post: johannes.bergfors@gmail.com

(4 jan) Hej jag har en Cypres 2 som jag måste sälja, någon som är sugen? Inköpt från Uffes i maj 2010. Pris
10.500:-, nypris 11.995:- Tobias Johansson, telefon:
0738-29 75 54, e-post: void.tj@gmail.com

(3 feb) Säljer diverse utrustning: • Bonehead Optik kamerahjälm, 2.500 kr, storlek S. Hoppad med endast
några gånger. • Cookie MXV kamerahjälm, 2.500 kr,
ohoppad, storlek S. Medföljande kamerahus för Sony
PC-kamera • Mamba 104, ca 150 hopp, neongrön.
5.000 kr. Kontakta Mikael Kaulanen; telefon: 768 985
522, e-post: kaulanen@gmail.com

(2 feb) Säljer min fina Iconrigg pga ny lagrigg. Det är en
Icon I3 rigg med färgval fire. Smart 120 reserv och Cypres 2. Allt detta är från sommaren 2008 och i mycket

(12 feb) Har en tandemcypres till salu med flera år kvar
och nybytta batterier. För mer info skicka ett mejl till
Johny Åhmanpå e-post: johny@rygg.nu

(15 dec) Söker en Cypres, någonstans runt 4-6 år kvar
vore lämpligt, gärna något som varit på service nyligen,
men allt av intresset. Kontakta Anders Skoglund, epost: anders.skoglund99@gmail.com
(15 dec) Söker en Cypres, någonstans runt 2-6 år kvar
vore lämpligt, gärna något som varit på service nyligen,
men allt av intresset. Kontakta Viktor Karlsson, e-post:
Viktor.Karlsson@krls.nu
(19 jan) Har du en tandemutrustning till salu, så hör av
dig. Jag behöver rigg, reserv och AAD, ej huvudskärm.
Kontakta Lennart Vestbom, telefon: 073-987 99 89, epost: lennart.vestbom@swipnet.se
(1 feb) Har du en Cypres till salu, så är jag intresserad
av att köpa den. Kontakta Lennart Vestbom, telefon:

MARS
9-13 mars: Kursledarkurs på Bosön.
10-13 mars: Hoppmästarkurs på Bosön.
10-13 mars: Storsjöweekend i Östersund.
Kontakt: ordforande@ofsk.net
19 mars: Riksstämman på Arlandastad,
Choice hotell klockan 14. www.sff.se
25-27 mars: Hoppledarkurs på Bosön.
26 mars: Riksstämman, plats ej bestämd.
Mer info på www.sff.se
APRIL
22 april-1 maj: Precisionsläger på Mohed
eller Rommehed som avslutas med en
tävling. Info: lennart.vestbom@swipnet.se

13-15 maj: Precisionstävling. Adriatic
parachuting cup, Bar, Montenegro.

073-987 99 89, e-post: lennart.vestbom@swipnet.se

JUNI
(2 feb) Vill köpa en rigg med Cypres och reserv. Container för typ 135-150 kvadratfot. Inget gammalt junk utan
nåt fräsigt som passar en 160-165 cm lång tjej. Kontakta Anna Vollmer, e-post: anna_vollmer@hotmail.com
(7 feb) Behöver en Cypres - allt av intresse! Spelar ingen roll om den är ganska ny eller bara har något år kvar.
Kontakta Emmi från LFK, e-post:
emmi.holmer@gmail.com
(15 feb) Är ute efter en reservkalott 150-160 kvadratfot.
Allt är av intresse dock inte allt för gammal, max 15 år.
Om du har en garderoben ta fram den och gör mig lycklig! Kontakta Arvid Selander, e-post:
arvidoxa@gmail.com

28 maj-6 juni: CF2-sekvensläger på
Rommehed. Lägret avslutas med en
tävling. Kontakt: dano@fgcc.nu
6-10 juni: Friflygarläger på Näsinge i FKCG:s
regi. Mer info på hemsidan:
www.hoppafallskarm.nu
11 juni: Pingstscramble hos FK Aros. Lottade
åttamannalag ska bygga en stjärna så
snabbt som möjligt i luften. Se hemsidan:
www.fkaros.se

Beställ material på SFF:s kansli

KONTAKTA

SFF!

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

JULI
4-8 juli: Sekvensläger i Näsinge som FKCG
arrangerar för speciellt inbjudna. Mer info
genom e-post: ns2011@nordic8.com
(Extra flygplan, en Beech, finns på plats
så det är gott om plats i lifterna.)
4-8 juli samt 11-15 juli:
Storformationshoppning i Gryttjom med
Edvard ”Bushman” Andersson plus en
”stab med världsstjärnor”. Info på:
www.skydive.se
8-10 juli: Europatouren i precision, deltävling
4, Altenstadt, Tyskland.
11-15 juli: FKCG anordnar en vecka med
vinkelflyg och track. Näsinge.
11-17 juli: Småland anordnar hoppvecka på
Öland.
18-22 juli: Friflygarläger hos FK Aros. Se
hemsidan: www.fkaros.se

AUGUSTI
5-7 augusti: Europatouren i precision,
deltävling 5, Belluno, Italien.
30 juli-6 augusti: Myggbugit hos Östersunds
fallskärmsklubb. Se hemsidan:
www.ofsk.net
18-28 augusti: EM i precision, Kikinda,
Serbien.
22-26 augusti: KING Boogie ASS i Näsinge,
läger för massa rolig hoppning, inhopp,
rökhopp, tubhopp och så vidare.
SEPTEMBER
23-25 september: Europatour i precision,
deltävling 6, Locarno, Schweiz.
25 september: FS4 Scramble hos FK Aros.

Vill du veta mer om:
Skatter och avtal: Kontakta förre ordföranden Lina
Gardlow, e-post lina@sff.se
Ekonomi: Stefan Nilsson, e-post kassor@sff.se
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
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
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27 juni-3 juli: SM-veckan i Halmstad.

• Skade- och tillbudsformulär.

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

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

24-26 juni: Deltävling 3 i Europatouren i
precision, Bled, Slovenien.

• Drogteststickor.

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

20-26 juni: Skycamp 2011, Bunge flygfält på
norra Gotland.

25-29 juli: Boogievecka hos FK Aros.

MAJ

30 maj-3 juni: Basic camp i Gryttjom. Mer
info på e-post:
info.basiccamp@gmail.com

K Ö P E S

å g

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

Nya zeeländske tandempiloten Darcy King gästspelade NYFK och Aros i somras, och hade med sig lite udda vanor i luften.
Fotograf Samuelsson satte foten i kläm och passageraren är lyckligt ovetande om spektaklet,
Foto: Tim Samuelsson

