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SFF:s styrelse blickar framåt
Första stegen till en kamerahjälm
Flygplanet – hopparens bästa vän

Sommaren
...är här. Lika välkommen och efterlängtad som alltid.
När den här texten skrivs är det vindbrejk på Basic
camp i Gryttjom. Ett läger där vi svenskar är i klar minoritet.
Som du kan se är vi ovanligt många redaktörer det
här numret. Vi fick bra respons när vi utlyste de nya redaktörstjänsterna och bestämde oss för att de fyra som
var med i slutskedet skulle få en ärlig chans att testa hur
arbetet med SFS går till. Det är ett krävande men fantastiskt kul jobb.
ågot vi ofta slås av i den här sporten är insikten av
hur mycket samlad kompetens vi besitter. Även
om en av de fina sakerna med vår hobby är att det inte
är våra yrkestitlar som är viktiga så verkar det på något
sätt som att duktiga och kompetenta människor söker
sig till fallskärmshoppning. Ofta kan man ha känt folk
på fältet flera år, man vet allt om hur många hopp personer i ens närhet har gjort, vilka kalottstorlekar de flyger och hur de ser ut nakna till och med. Men man vet
inte vad de arbetar med. Ibland dyker det upp situationer när hoppare som är läkare eller har annan sjukvårdskompetens visar sig vara ovärderliga. När klubbstugan
ska renoveras är det inte fel med folk som kan snickra.
Hoppares olika kompetenser är något som styrelsen
ska försöka tillvarata bättre. Läs mer om hur det ska gå
till på sidorna 6-7.

N

Julia Gramstrup-Christensen har gjort en sammanställning över landets klubbars hoppflygplan. Cessnor i
olika storlekar verkar vara populära.
Vad det är som driver oss att hoppa ur dessa har Tess
Nylander fördjupat sig i. Svaret hittar du på sidan 27.
Virginia Åslund har gjort det här numrets Nyfiken
på-intervju. Utan att avslöja för mycket kan vi säga att
det är en person som har fallskärmshoppning som yrke.
En person som fyller en väldigt viktig funktion i en
klubb som har dragits med stora problem på senare år.
Visst är det häftigt att vi har en svensk som hoppar i
den absoluta världstoppen i FS4. Även om han numera
är amerikansk medborgare så började Niklas Hemlin en
gång hoppa i Sverige. Han har alltså lyckats ta sig hela
vägen till toppen. Fler kan följa efter. Det gäller bara att
ha den rätta viljan.
Till sist vill vi önska er alla en fantastisk hoppsommar med blå skyar och ljumma vindar

ar du funderat på att börja filma? Martin Eidensten delar med sig av tips hur du bygger en egen
superkamerahjälm. Kolla in sidorna 14-15.
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Kalendariet 2011

Lösryckt. Händelser, notiser, annat
av vikt eller icke.
Ordförandespalten, Ronny Modigs

SFF info – styrelsen blickar framåt

FlajFlaj 2011– för nionde gången
på Elsinore i Kalifornien
Hoppmästarkursen
– ett steg vidare
Riksinstruktör Petter AlfssonThoor – handleda eller hålla handen
Incidentrapporter

Första stegen till en kamerahjälm

Niklas Hemlin – nära att förverkliga
sin dröm
Hopparnas bästa vän – flygplanet

14-manna i Aros

Två världsrekord planeras

Tjejcamp för framtiden

Nära ögat för Joakim Höglund

Försvarsinfo

Magnus Falk satsar på VM-medalj

Fågel Fenix flyger igen

Rädslan – höjer livskänslan

Nyfiken på Anette

Basic camp 2011

Pryltorget

Kontakta SFF!

Bakfotot

Omslaget:
Josefin Levander, Anna Oscarson,
Karin Bäckström och Annica Carlsson i formationen ”Hook” under Tjejcampet i Västerås.

Ansvarig utgivare
Bo Olsson
Telefon: 0708-21 96 37
E-post: ordforande@sff.se
Ordförande SFF
Ronny Modigs
Svenska Fallskärmsförbundet
Telefon: 0706-04 06 10
E-post: ronmod@gmail.com
Redaktörer – planering och texter
Anna Oscarson
Marmorgatan 23
432 38 Varberg
Telefon: 0702-01 52 11
E-post: anna.oscarson@gmail.com
Assiterande redaktörer i detta nummer

Martin Eidensten

Tess Nylander

Virginia Åslund

Julia G-Christensen
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2011
JUNI
6-10 juni: The Swedish Freefly Mafia
Advance freefly camp, krav på att
kunna flyga headup och headdown.
Anmälan och info:
tsfm.camps@googlemail.com
www.hoppafallskarm.nu
7-10 juni: Skywalkers camp, Näsinge.
Anmälan: reg@skywalkers.no

Högt hopp – genomförbart eller bara galet?
Hoppa fallskärm från rymden? I tidningen ”Popular science” står att läsa om de
två veteranerna inom rymdindustrin, Rick Tumlinson och Jonathan Clark, som
hävdar att detta är möjligt.
Tänk att du sitter i en raket nästan 35 000 meter från jorden. Det är dags
att dyka ut. Du står på kanten, kastar dig ut och faller rakt ner mot planeten.
På grund av den tunna atmosfären känns det knappt som att du rör dig, trots
att din hastighet närmar sig 1 000 km/h. Din bromsfallskärm utvecklas och
hjälper till med stabiliteten under frifallet som varar i ungefär sju minuter. När
du kommer ner till lägre och tätare atmosfär minskar din hastighet till de 180
km/h som du är van vid. På 1 000 meter drar du huvudfallskärmen, flyger och
landar den som du alltid har gjort.
Det kanske verkar overkligt men i teorin är det möjligt hävdar Rick Tumlinson
och Jonathan Clark. De samarbetar med flera företag inom rymdbranschen för
att förverkliga detta. Tumilson och Clark menar att med rätt utrustning kan man
falla mot jorden från vilken höjd som helst och överleva.
I dagsläget är det Joseph Kittinger som har världsrekordet i längsta och högsta frifall. År 1960 åkte han upp med en heliumballong till 31 330 meter där
han hoppade av. Frifallet varade i fyra minuter och 36 sekunder.
Det som alltså behövs är inte mycket mer än vad Kittinger hade; syre, en
bromsfallskärm, en huvudfallskärm och en rymddräkt. Idén är att det ska fungera både som skojhopp för den modige och som räddningsalternativ för astronauter om något oplanerat händer.
Detta projekt har sedan länge passerat sin tidsgräns för när det skulle ha utförts. Experimentet kräver flera tester på utrustningen och inte minst på rymddräkten. Att exponera den mänskliga kroppen för vakuum är livsfarligt eftersom
den kväve som finns lagrat i blodet kan bilda bubblor i samband med hastiga
tryckförändringar, på samma sätt som dykarsjuka kan uppstå.
Frågan är om man kan förvandla teori till fakta. Och hitta någon som vill göra
det.

11-12 juni: Svenska cupen 1 hos FK Aros.
13-17 juni: Friflygarläger i Gryttjom, SF.
www.skydive.se

TK upplyser
om tävlingsnyheter

18 juni: Pingstscramble hos FK Aros.
Lottade åttamannalag ska bygga en
stjärna så snabbt som möjligt i luften.
fkaros.se
21-26 juni: Norrlandsboogi hos
Söderhamns FK. Mer info och
anmälan: norrlandsboogie.se
24-26 juni: Deltävling 3 i Europatouren i
precision, Bled, Slovenien.
27 juni-3 juli: SM-veckan i Halmstad med
precision och swooping.
JULI
4-8 juli: Sekvensläger i Näsinge som
FKCG arrangerar för speciellt
inbjudna. 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,
Patrick Passe och Nadja Lönnroth.
Anmälan: bigwaysweden@gmail.com,
info: www.skydive.se
4-8 juli: Beach 99. Pac 750XL, plan med
FKCG-anda 15 min till 4000 meter
8-10 juli: Europatouren i precision,
deltävling 4, Altenstadt, Tyskland.
4-10 juli: Viking Wingsuit camp 4-6 juli
basic, 7-10 juli avancerat, Näsinge,
mlibelt@gmail.com
6-17 juli: Bänkås family week hos
Sundsvalls fallskärmsklubb.
www.frifall.com
11-15 juli (samt 4-8 juli): Big-way camp
Gryttjom 2011. Anmälan:
bigwaysweden@gmail.com, info:
www.skydive.se
11-15 juli: Angle week. Deltagare på alla
nivåer kan lära sig flyga i vinkel.
Näsinge. Info och anmälan:
webase031@gmail.com
11-17 juli: Småland anordnar hoppvecka
på Öland.
16-17 juli: Nordic babes weekend,
friflygarläger för tjejer. Näsinge.
www.hoppafallskarm.nu

Ruben Hamberg

16-17 juli samt 6-7 augusti: Kalottkurs,
Näsinge/Strömstad. Anmälan:
raiden.ff6@msn.com
17-24 juli: Militära World Games i FS, stil
och precision i Brasilien.

18-22 juli: Friflygarläger hos FK Aros.
Coacher är Peter Nilsson, Tim
Samuelsson och Kalle Gustafsson.
fkaros.se
25-29 juli: Boogievecka hos FK Aros.
25-31 juli: 20-årsfirande för Cypres i
Prostejov, Tjeckien. Ett boogie med
flera flygplan, gratis coachning och
mycket party bland annat
AUGUSTI
1-7 augusti: Världscup i FS, VFS,
friflygning och freestyle, Saarlouis,
Tyskland.
5-7 augusti: Europatouren i precision,
deltävling 5, Belluno, Italien.
30 juli-7 augusti: Myggbugit hos
Östersunds fallskärmsklubb.
www.ofsk.net
12-14 augusti: Gryttstock, 70talsinspirerat boogie i Gryttjom, SF.
www.skydive.se
15-19 augusti: Studio Gryttjom, Let´s play
rec. Filmläger hos SF. www.skydive.se
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. Info:
kingboogieass@gmail.com eller
hoppafallskarm.nu
22-27 augusti: Världscup i swooping,
Klatovy, Tjeckien.
29-30 augusti: SM i FS, VFS och
friflygning, Gryttjom.

Tävlingskommittén har beslutat att domarnas resekostnader för SM, DM
och Svenska cupen ska betalas ur domarbudgeten. Kan vara bra att veta
för den klubb som tänker arrangera en
tävling.
Vid distriktsmästerskap är det också
nytt att det bara behövs en domare. Tidigare var kravet tre stycken.
För den som vill tävla för en annan
klubb än den där man är medlem har
förfarandet förenklats. På SFF:s hemsida www.sff.se går man under fliken
tävling och klickar sig vidare till ”dokument och blanketter”. Där finns ett dokument ”Ansöka om att tävla för annan
klubb”. Direkt på hemsidan kan man fylla i den och skicka den till tävlingskommittén. Detta ska vara klart vid incheckning för den aktuella tävlingen.
På samma ställe ligger nu också tävlingshandboken. Den innehåller alla tävlingsregler och vad man ska tänka på
när man arrangerar en tävling bland
annat.
Den som har för avsikt att tävla i
10-manna speedformation gör också
klokt i att besöka ovan nämnda avdelning på hemsidan. Där ligger nämligen
en helt ny tävlingspool för grenen.
Straffavgiften för klubbar som deltar
på SM och inte har med domare eller
domarelev är borttagen.

SEPTEMBER
23-25 september: Europatour i precision,
deltävling 6, Locarno, Schweiz.
25 september: FS4 Scramble hos FK
Aros.
NOVEMBER
12-13 november: CI- och ordförandekonferensen 2011, Karlsborg.
Ny FS10-formation, ”Box”.
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Cool skydiver-pistol
För er som har barn, eller fortfarande är ett själv, finns det en hel del
att välja på. Här en cool pistol som
man skjuter iväg skydivers med. Tipsare Peter Johansson nämner tyvärr inte exakt var du kan köpa den –
men vi på SFS skulle söka i välsorterade leksaksaffärer.

Fel rättat i SBF
Ett fel smög sig med i den för året
reviderade upplagan för SBF, Svenska bestämmelser fallskärmsverksamhet. Felet fanns i Jesperkurvan,
(402:18). Det stod att en färdig
hoppare skulle ha upp till 300 kvadratfots huvudfallskärm. Den numera uppdaterade tabellen visar som
störst att en färdig hoppare ska ha
en 230 kvadratfot stor fallskärm.
Riksinstruktören, Petter Alfsson
Thoor, uppmanar alla som har förslag på förändringar och förbättringar att höra av sig.
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5 000 för ”Lillpatte”

Midsommarboogie i Söderhamn

Patrik Lindholm gjorde den 2 juni sitt
femtusende hopp. Platsen för hoppet
var fallskärmsklubben Aros i Västerås.
Det femtusende hoppet var ett tandemhopp, precis som majoriteten
av Lillpattes senaste cirka fyratusen
hopp.
Patrik började sin hopparkarriär
1997 i Stockholms fallskärmsklubb.
Nu, fjorton år senare, delar Patrik liv
med sin fästmön Annie Härdin och deras två barn Mio och Nellie, ett respektive tre år. Patrik är en mycket
mångfacetterad hoppare, rutinerad
tandempilot, mycket duktig kameraflygare och friflygare och har dessutom
cirka 200 basehopp i bagaget. Alla
klubbkompisarna önskar Patrik stort
grattis och hoppas få se minst femtusen hopp till!

I år anordnar Söderhamns fallskärmsklubb ett Norrlandsboogie under midsommarveckan i samarbete med Stockholms fallskärmsklubb. Från den 22 till den 26 juni kommer
AN28:an och vid behov Twin Ottern att flyga boogiedeltagarna till höjd. Det blir strandlandning och möjlighet att prova
hoppa rundkalott. Skulle vädret visa sig från sin sämre sida
anordnas wakeboard- och vattenskidåkning till exempel.

Bardagi vann FSL-tävling
I april var hårdsatsande FS-lagen Bardagi och Cado,
båda tävlandes för Stockholms fallskärmsklubb, på
träningsläger till
DeLand i Florida.
De deltog då i tävlingen ”Florida skydiving league meet”
och gjorde bra ifrån
sig. Bardagi vann
tävlingen med ett
snitt på 17,8. Cado
fick 11,2 i poängsnitt.
FS4-laget Bardagi.
Under resan
coachades de av Shannon Pilcher.

Elva nya AFF-instruktörer
I maj examinerades elva nya AFF-instruktörer: Åsah Helenius
(LFK), Elisabeth Wetterlund (LFK), Monika Seth (FKA), Yasmina Merzough (SF), Nisse Hedström (SF), Robbin Havasi
(Syd), Jens Lindblad (FKCG), Elin Kjellberg (FKCG), Fredrik
Ganse (FKA), Karin Bäckström (FKA) och Jonas ”GP” Gyllenpanzar (FKA).
Examinatorer var Ola Jameson, Petter Alfsson-Thoor, Mikael Kaulanen, Christian Bengtsson, Uno Asker, Jens Grahn
och Stefan Burström.
Andreas ”Fibban” Ibsen, Linda Ingel, Fredrik Bergman och
Stefan Flink skötte kamerorna under examineringen.

Linda Ingel

Foto Willy Boeykens

Niklas Rodensjö

Bakgrundsfoto: Hans Berggren
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Från storformationslägret ”Flight of the Phoenix”, DeLand, Florida. Se sidan 26.

Big way camp tillbaka

Foto Anders Helgesson

Storformationslägret som har haft ett litet uppehåll är tillbaka i år. Denna gång
kommer det att vara uppdelat på två veckor. Den första veckan, 4-8 juli, kommer
att vara mest inriktad på de mindre erfarna hopparna som vill lära sig att bygga
stora formationer. Man kommer då att fokusera mycket på säkerhet och trivsel.
Under vecka två, 11-15 juli, ska mer erfarna hoppare utmanas till max. I
mindre grupper får deltagarna börja med mer utmanande hopp som förberedelse inför den större utmaningen i slutet av veckan.
Organisatörer är Edvard ”Bushman” Andersson från Florida och Nadja Lönnroth, Finland.
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Några ord från…

Nya styrel
Årets styrelse hade sitt första möte i början av maj. Vår nye ordförande Ronny Modigs har många idéer om hur vi ska utveckla vår
verksamhet för att möta framtiden på bästa sätt.

å har vi äntligen kommit igång! I nya styrelsen såväl
som med hoppningen för i år. När det gäller hoppning så talar jag väl för oss som inte borstar dammet av
riggen så länge man måste ha skoteroverall för att hoppa.
Men jag vet att en del av er har varit igång länge.
Det är också glädjande att SFF så tidigt på säsongen syns
i internationella sammanhang. Stort grattis till Magnus
Falk för en utmärkt placering i Adriatic Cup i Montenegro och till Bardagi för segern i Florida Skydivning League
Meet! Ni visar vägen och skapar naturligtvis förväntningar på mer fina resultat. Det är bra, det behöver vi!

D

om ni ser här intill så hade vi ett riktigt bra uppstartsmöte med styrelsen där vi la upp riktlinjerna för årets
arbete. Ja, inte bara detta år. Det var mycket fokus på
framtiden och att försöka hitta nya vägar att utveckla
svensk fallskärmshoppning. Vi måste faktiskt ifrågasätta
om det sätt vi jobbar på idag i alla stycken är det bästa.
Därför har vi valt att se över tävlingsverksamheten, utbildningssystemet och hur vi jobbar med Försvarsmakten.
Dessutom måste vi förbättra vår relation med Transportstyrelsen, Flygsportförbundet och Riksidrottsförbundet. Men, vi måste börja med att tillsammans komma
fram till vad vi vill med vår idrott!

S

tyrelsen har precis skickat ut underlag för det vi kallar
”SFF strategiutveckling” till klubbarna. Vi i styrelsen
är helt beroende av att ni ute i klubbarna nu gör ett bra
jobb med detta underlag. Det är era idéer vi sedan baserar SFF:s framtidsdiskussioner på. Här uppmanar jag alla
som vill kunna hoppa fallskärm i framtiden att engagera
er; tänk till, tyck till, diskutera och debattera! Det är bara
tillsammans vi kan hitta bästa vägen framåt.
Visa nu vilken kreativitet och drivkraft vi hoppare har.
Det är din framtid som fallskärmshoppare det gäller!
Vi ses på hoppfältet,

S

Ronny Modigs
ordförande i
Svenska Fallskärmsförbundet

Text

Anna Oscarson

Foto

Kollage av Himmelsdyk

å senare år har det dykt upp ett flertal
faktorer som kan äventyra fallskärmshoppningens fortsatta existens, till exempel sjunkande medlemsantal, minskat
samarbete med försvaret och en ökad
miljömedvetenhet. Även om problemen
har varit kända en längre tid och olika
lösningar har prövats, har det saknats en
långsiktig strategi. Tills nu.
Styrelsen har beslutat att skapa en vision och en strategi med tydliga långsiktiga målsättningar för Svenska fallskärmsförbundet. Styrelsemedlemmarna har fått
delvis nya ansvarsområden och arbetsuppgifter.
”Vi har en bra mix i styrelsen. Stabilitet i form av några väldigt rutinerade och
några yngre med bra driv. Men jag hade
gärna sett att det var fler tjejer”, säger
Ronny.
Ett ord som det pratades mycket om
under mötet var legitimitet. För att uppnå det ska bland annat tävlingsverksamheten ses över.

P

Skynet ska utvecklas
Bättre tävlingsresultat

Det är viktigt att fallskärmshoppning
uppfattas som en idrott eftersom det är
en del i att säkerställa långsiktig legitimitet för fallskärmshoppning i Sverige.
”Vi behöver se över hur vi kan stimulera till mer tävlande och bättre resultat,
men också hur vi organiserar tävlingar
och framförallt SM så att det också används till att stärka SFF:s varumärke och
ställning som idrott.”
En starkare koppling till Riksidrottsförbundet och Flygsportförbundet är
också viktig för att stärka allmänhetens
uppfattning om fallskärmshoppning som
en sport. Nye suppleanten Jens Eklöf
fick i uppgift att, med stöd av TK och
andra lämpliga medlemmar, leda översynen av tävlingsverksamheten som skall
redovisas i samband med ordförandekonferensen i höst.
Försvarskommitté

Svenska Fallskärmsförbundet
Sjöhagsvägen 2 • 721 32 Västerås
E-post: ordforande@sff.se
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ser Ronny, vi måste bli mycket bättre på
att leverera vad Försvarsmakten efterfrågar. Styrelsen beslutade att inrätta en
kommitté som skall jobba med försvarsfrågor för att bättre svara mot de krav
som Försvarsmakten ställer på oss som
frivilligorganisation.
USK, utbildnings- och säkerhetskommittén, började under 2010 se över vårt
utbildningssystem. Detta tycker styrelsen
var ett bra initiativ. Styrelsen anser att
det är viktigt att ta ett helhetsgrepp på
utbildningen och att den fyller fler syften
än att bara utbilda fallskärmshoppare.
Utbildningen måste till exempel vara resurssnål och undvika flaskhalsar i den
dagliga hoppningen. Den ska dessutom
medge att SFF och klubbarna använder
sin instruktörspool på bästa sätt sett över
en elev/hoppares hela tid i sporten. Och
kanske viktigast, se till att eleverna utvecklas till aktiva fallskärmshoppare så vi
blir fler som hoppar fallskärm.

Kopplingen till Försvarsmakten är ett annat område som vi behöver stärka eftersom det skapar långsiktig legitimitet, an-

Anledningen till att vi kan hoppa fallskärm är att vi har tillstånd från Transportstyrelsen. Transportstyrelsen har till
SFF delegerat tillsynen av sporthoppning
med fallskärm i Sverige. Det ställer stora
krav på oss att följa de lagar, förordningar och bestämmelser som styr verksamhet i luftrummet och att vi uppfyller gällande säkerhetsmässiga krav. Det
kommer att bli allt viktigare att vi kan
uppfylla de krav Transportstyrelsen ställer på oss för att SFF ska få fortsätta bedriva fallskärmshoppning som vi gör
idag. Transportstyrelsen gjorde en verksamhetskontroll hos SFF i början av maj.
Det var en positiv kontroll, men vi fick
ett antal punkter att åtgärda. Vi behöver
bland annat bli bättre på att beskriva
våra lednings- och kvalitetsprocesser
samt att skapa spårbarhet i vår dokumenthantering och arkivering, ett arbete
som kommer att ledas av RI. Ett led i
detta är att utveckla Skynet vilket Erik
Hamrin ska hjälpa till med.
Styrelsen vill göra Riksstämman
attraktivare för medlemmarna. Annika
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SFF INFO

sen blickar framåt

Foto: Patrik Svantesson, Anders Helgesson, Pontus Wallin, Ingemar Eriksson och Percy Kristensson. Kollage av Himmelsdyk.

För att vi ska få fortsätta
kasta oss ut i luften från
flygplan och andra luftfarkoster krävs det att vi lägger upp en strategi. Ett arbete som styrelsen nu har
påbörjat och som medlemmar i landets alla klubbar
mer än gärna får bidra till.

Ronny Modigs,
ordförande.

Stefan Nilsson,
kassör.

Fredrik von
Schmalensée,
vice ordförande.

Burström har fått i uppdrag att ta fram
ett nytt koncept för detta viktiga möte.
Riksstämman och ordförandekonferensen måste hänga ihop i en helhet. I år blir
SFF:s strategiutveckling en viktig fråga.
SFF råd och kompetenspooler ny giv

Styrelsen diskuterade också hur vi bättre
skall få stöd av våra medlemmar i viktiga
frågor. Det finns ju massor av hoppare,
eller hoppare med tillfälliga uppehåll,
som har hög kompetens på olika områ-

den som vi borde kunna dra nytta av. En
idé är att använda någon form av pooler
där var och en kan bidra med sin specialitet. Till att börja med vill styrelsen starta en pool av jurister och ett SFF Råd,
för att stötta styrelsen i olika frågor. Håkan Dahlquist fick i uppgift att starta Jurist-poolen och Ronny ska få igång SFF
Rådet. De vill engagera klubbarna för att
hitta lämpliga personer som i ett nätverk
diskuterar och ger råd till SFF.
”Jag ser framför mig att vi får med per-

Svenska fallskärmsförbundets styrelse 2011
Ordförande: Ronny Modigs, e-post: ordforande@sff.se
Kassör: Stefan Nilsson, e-post: kassor@sff.se
Vice ordförande: Fredrik von Schmalensée,
e-post: schmalensee@sff.se
Ledamot: Annika Burström, e-post: annika@sff.se
Ledamot: Erik Hamrin, e-post: erik.hamrin@gmail.com
Suppleant: Håkan Dahlquist, e-post: hakan@sff.se
Suppleant: Jens Eklöf, e-post: jens.eklof@home.se
För styrelsemedlaemmarnas ansvarsområden, se ”Kontakta SFF” på sidan 34.
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soner som inte redan är engagerade i klubbarnas styrelser, utan erfarna personer som
kanske för tillfället har ett uppehåll i sitt
organiserade engagemang men som ändå
brinner för fallskärmhoppningen, vill
hålla kontakten och kan stötta oss med
sin erfarenhet”, säger Ronny Modigs.

Annika Burström,
ledamot

Kommunikationen förbättras

Det resonerades om hur vi kan förbättra
vår kommunikation inom SFF. Fredrik
von Schmalensée tog på sig att upprätta
en kommunikationsplan som ska förbättra SFF:s kommunikation både internt och externt.
Styrelsen dryftade också vikten av att
som litet förbund öka sammanhållningen och göra mer saker tillsammans. För
att nå detta syfte, men även för att stimulera till mer tävlande, anser styrelsen att
ett förbundsläger är av högsta betydelse.
”Vi hoppas kunna genomföra ett förbundsläger 2012. Till mötet i september
ska Erik, Jens och Petter Alfsson-Thor ha
tagit fram ett förslag på upplägg.”
■

Erik Hamrin,
ledamot

Håkan Dahlquist,
suppleant

Jens Eklöf,
suppleant
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Stefan Burström

I mars anordnades FlajFlaj för nionde gången. Platsen var som tidigare Skydive Elsinore i Kalifornien.
Text

Christine Senter

Foto

Stefan Burström, Ulf Raknäs, Christine Senter

å har jag då nyligen kommit hem
från ett två veckors grymt friflygarläger i Kalifornien. Jag har alltså varit på
Flajflaj, mitt tredje i ordningen. Känner
mig fortfarande lite sådär härligt postfrifall-euforisk. Ett tillstånd där majoriteten av tankarna kretsar kring fallskärmsrelaterade teman vilket får vardagen i
övrigt att liksom te sig aningen blek:

S

Bakgrundsbilden: Kalottflygning i formation över Lake Elsinore och dess vackra
omgivningar. Foto av
Stefan Burström
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Vilka läger ska jag åka på i sommar?
Visserligen är det inget fel på min utrustning men borde jag ändå inte passa
på att köpa ny rigg nu när dollarkursen
är låg? Vilka kostnader skulle jag kunna
dra ner på för att ha råd att hoppa ännu
mer? Jag gissar att flera av er känner igen
min beskrivning…
Intensiv hoppning i allmänhet, men
kanske framför allt Flajflaj i synnerhet,
brukar i alla fall ha en sådan här inverkan på mig!
Omfördelad hushållsbudget

För några månader sedan var dock tankegångarna av annan karaktär. När jag i

vintras skulle betala in anmälningsavgiften till Flajflaj började jag fundera på
om hoppning verkligen är så roligt.
Tänkte en stund på vad hoppningen
egentligen kostar, gjorde en snabb överslagsberäkning och insåg ganska snart
varför mina vänner inte sällan har mer
pengar över än vad jag har. Om jag inte
hoppade skulle jag till exempel kunna
köpa en ny soffa, ny säng, nytt köksbord, ny… Vid det här laget hade jag redan bestämt mig för att åka till Kalifornien och Flajflaj så en omfördelning av
hushållsbudgeten var inte aktuellt men
nästa år borde jag kanske prioritera annorlunda.
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Ett läger för alla

Initiativtagare till Flajflaj är Peter Nilsson, en av Sveriges främsta friflygare
som till vardags håller till i Bottrop, Tyskland, där han coachar i vindtunneln.
Att Peter brinner för sporten är inget
som går att ta miste på och hans engagemang smittar av sig vilket är ett av skälen till varför jag fortsätter att komma
tillbaka till Flajflaj och Skydive Elsinore.
Uppenbarligen är det fler än jag som
inspireras av Peter och gillar hans arrangemang. Av årets 28 deltagare hade närmare hälften varit med på åtminstone
ett Flajflaj förut. Men, bland deltagarna
i år fanns också noviser som för första
gången stiftade bekantskap med såväl
hoppfältet som friflygning.
Att lägret vänder sig till hoppare på
alla nivåer, från nybakade A-certare utan
ett enda hopp i bagaget till hoppare med
tusentals hopp och åtskilliga timmars
tunneltid på meritlistan, är något jag
personligen uppskattar. Oavsett hur
länge du har hoppat, oavsett vilka dina
målsättningar är, så finns det alltid någon att ta lärdom av. För erfarna hoppare är lägret ett ypperligt tillfälle att finslipa tekniken medan nybörjare får
gedigen hjälp att utveckla en stabil
grund.
Hoppare från hela Sverige men även
Tyskland och Norge var representerade
på lägret. Det ger förstås möjligheter att
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knyta nya kontakter, något jag tror är
viktigt för att få relativt nya hoppare att
stanna i sporten.
Något annat som jag behöver för att
hålla motivationen uppe är framsteg. I
jakten på sådana hade jag och de andra
deltagarna tio eminenta coacher att tillgå. Och de höll onekligen hög klass i
och med nuvarande landslaget Divine,
delar av forna landslaget
Zero, Andy Malchiodi
som tillsammans
med sina lagkamrater i So Cal Converge tog hem guldmedaljen vid VM i
friflygning 2010 och
Mike Carpenter som på
nyss nämnda VM var med och
placerade laget Volare på en
andraplats.
Vet inte om det behöver förtydligas men med en sådan meriterad
uppställning var det så att säga bäddat
för framsteg.
Fick testa flera coacher

Lägret inleddes med att vi deltagare, utifrån erfarenhets- och ambitionsnivå,
delades in i mindre grupper. Dessa
grupper behöll vi under hela lägret men
coacher, däremot, växlade vi. Efter två
dagar med en coach bytte vi och på så
vis fick vi ta del av flera personers tankar
och tips.
Första veckan fokuserade vi främst på
att förbättra våra individuella färdigheter i luften medan andra veckan ägnades
mer åt formationshoppning. Och att vi
utvecklades syntes tydligt på de veckofilmer som Peter och de andra coacherna
snickrade ihop till fredagsfesterna.
Kalottflygning

På årets Flajflaj var det inte bara frifallsteknikerna som putsades. Med utomordentlig assistans av det swoopande paret
Annika och Stefan Burström fick vi också möjlighet att vässa våra förmågor att
flyga och med ackuratess landa en kalott.
De höll seminarium, kom med praktiska övningar och debriefade filmade
landningar. Deras insats var ett ovärderligt inslag för alla men kanske särskilt
för oss som inte hunnit göra så många
hopp ännu, där faktiskt rädslan för att

Ulf Raknäs

Väl framme i
Lake Elsinore,
staden där lägret sedan starten 2007 har ägt
rum, var dessa tankar som bortblåsta.
Samma stund som jag
gjorde mitt årsförsta, ur
en av Skydive
Elsinores två
Twin Otter, kom jag
ihåg varför jag väljer
hoppning framför strandhäng, ny fallskärm framför
fashionabla kläder.
Har inte evidens för att hoppning skulle kunna bota depression
men, hur klyschigt det än låter, så
skulle jag vilja påstå att hoppningen gör mig till en lyckligare
människa.

landa kan förta hela glädjen med att kasta sig ut ur ett flygplan.

FlajFlajs initiativtagare Peter
Nilsson med Maria Dimopoulou
och Carolina Mallwitz.

Roliga hopp

Sammantaget gjorde vi 1 800 hopp och
dessa utan några egentliga incidenter.
Ett odramatiskt reservdrag (så odramatiskt ett reservdrag nu kan vara) och en
mindre, om än väldigt irriterande,
handfraktur men i övrigt överlag planenliga hopp och glada miner.
Själv är jag väldigt nöjd med årets läger som utöver 61 hopp
och kanske
ett något
större
midjemått
(orsakat av
överkonsumtion av
billig Ben &
Jerryglass och
energistinna
pannkakor från
Annies café) gett
mig en rejäl dos
inspiration.
Så, efter att
här ha summerat ett fabulöst bra läger inser jag
att inköp av
soffa och andra världsliga ting kan vänta
för jag har siktet inställt på att hänga
med även nästa år, då den tionde upplagan av Flajflaj går av stapeln!
■
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HM-kursen – ett steg vidare

Hoppmästare Bertil Messing repeterar med några elever
från fallskärmsklubben Aros, Västerås.
(Bilden tagen ur arkiv, numera har FK Aros en Cesnna 208 Caravan.)

Per Sjölin från Stockholms fallskärmsklubb har
utbildat sig till hoppmästare. Han började hoppa sommaren 2002 och har hunnit med drygt
700 hopp. Eftersom han inte har varit så aktiv
de senaste åren har det inte varit aktuellt att
vidareutbilda sig, men i vintras var han redo.
Text

Julia Gramstrup-Christensen

Foto

Peter Carlsson

er Sjölin hoppar mest FS4 och då sitter man nästan alltid nere vid flygplansdörren. Han har ofta varit med och
delat in lifter, så att bli hoppmästare,
HM, kändes som ett naturligt steg för
honom. Vid flera tillfällen fick han påminna sig om att han faktiskt inte var
hoppmästare och inte kunde fälla några
elever. Per hade även hoppat en del med
färska hoppare på rookiehelger och tyckte att det var kul, så när han fick frågan
om att gå HM-kursen tog han chansen.
”Jag visste inte så mycket om HM-rollen innan. Tänkte mest att det är väl visitationer av elever, några hopp med färdiga elever, att dela in lifter och så klart att
agera vid nödhopp eller andra situationer
i flygplanet”, säger Per.

P

Välbehövlig repetition

Hoppmästarutbildningen är uppdelad i
tre moment; förstudier, internatutbildning och praktik. Internatutbildningen
pågick i fyra dagar vid Riksidrottsförbundets anläggning på Bosön 10-13 mars.
Per berättar att de var ett gäng som gått
igenom visitationer av utrustning några

10

kvällar innan, ”vilket nog behövdes”.
Det var full fart från morgon till kväll.
Under kursens fyra dagar gick man igenom pedagogik och tekniker. Man tränade sig i handledning av blivande hoppare
via rollspel och gruppdiskussioner men
även genom att lyssna på föredrag av erfarna instruktörer. Vikten av att kunna
hantera hoppning under olika omständigheter och med olika typer av elever
underströks.
Examinationen var uppdelad, den
skedde dels vid kurstillfället på Bosön
där det var en skriftlig teoridel, följd av
en visitation av en ”elev”. Efter det ska
man själv kunna genomföra ett utbildningspass. Sista delen av hoppmästarutbildningen sker genom att man genomför
praktik på sin hemmaklubb och därefter
blir man godkänd av sin chefsinstruktör.
Får fälla elever

Enligt SBF, de svenska bestämmelserna
för fallskärmsverksamhet, är hoppmästare en instruktörsgrad som innebär att
man får fälla elever på alla delar av den
konventionella utbildningen, hoppa med
dem på hopp 22-24 samt fälla AFF-elever på nivå 8-10. Man är ansvarig i flygplanet, bestämmer uthoppsordning, uthoppspunkt och allt annat hopprelaterat
i samband med flygningen. Hoppmästaren bör samarbeta med hoppledare, kursledare och övriga hoppmästare.
För att få bli hoppmästare och gå kursen måste man bli tillfrågad av sin chefsinstruktör och anses vara lämplig. Andra
kriterier är C-certifikat, genomförd bas-

kurs, två år i sporten och vara minst 18
år fyllda.
Ett föredöme

Som hoppmästare har man skyldigheter
och befogenheter i flygplanet, från att
bestämma uthoppsordning för liftens olika grupper till att ha kontakt med piloten vid avvikelser, till exempel om vädret
ändrat sig. Även värstascenariot – nödhopp – vilar på hoppmästaren.
Vid elevhoppning tar man hand om
sina elever, briefar, visiterar, fäller hoppare (eller hoppar med) och debriefar. Per
menar även att man som instruktör bör
vara ett föredöme inför andra hoppare,
även om man kanske inte har ansvar för
en elev just vid det tillfället.
”Anledningen till att man vill bli
hoppmästare är säkert olika. Men man
utvecklar sig själv genom att lära ut till
andra. Personligen ser jag även en del
praktiska fördelar med att vara HM. Vi
har ibland haft för få hoppmästare på fältet.Med det nya systemet med liftchefer
så löser man en del av problemet, men
inte fullt ut. Sedan har jag varit en lyxhoppare i flera år och det var dags att ge
lite tillbaka till klubben. Det är faktiskt
fantastiskt skoj att hoppa med elever och
nybörjare. Det är även ett steg mot andra
behörigheter som AFF eller tandem – för
min del tänker jag särskilt på AFF”, avslutar Per Sjölin.
■
Hoppmästarutbildningen finns närmare beskriven i
de svenska bestämmelserna för fallskärmsverksamhet,
SBF, avdelning 405:04. Den hittar du som PDF på
SFF:s hemsida www.sff.se, men också utskriven på
papper i en pärm på din klubbs hoppledarbord.
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Anders Q

RI

Handleda eller
hålla handen
u är fallskärmssäsongen igång. Klubbarna skall bära frukten av vinterns arbete och de goda idéerna skall genomföras.
Kursverksamheterna har också dragit igång och det ramlar in nya
medlemsansökningar här på kansliet. Det gläder mig att hungern för att
utbilda finns där ute i klubbarna. Och jag hoppas hungern håller i sig,
med bibehållen kvalitet och engagemang.
Jag vill dock komma med några reflektioner. Ni kan ha dem i åtanke
inför säsongen och även nu när SFF:s fallskärmsutbildning går mot förändring.
För det första: vi utbildar fallskärmshoppare för att vara fallskärmsagerare. Dra fallskärmen på rätt höjd, stabilt. Det är fundamentet för att
kunna fortsätta vara en fallskärmshoppare och är det vi hela tiden jobbar med att bibehålla, tillsammans med överlevnadskunskaper under
fallskärm.
För det andra: fallskärmshoppning är inte bara en teknisk luftputtarskola. Det är det här vi måste bli bättre på.
Vi fallskärmshoppare är ett släkte som mångt och mycket är av samma skrot och korn. Vi gillar att hoppa fallskärm av någon anledning, vi
gillar att ”vara” fallskärmshoppning och vi gillar våra hopparkompisar.
Och det behövs ett ömsesidigt förtroende och en gemenskap för att
man skall vilja vara kvar och bli en stadig del av svensk hoppning.

N

tt lära sig ta egna initiativ och tidigt lära sig ansvara för sig själv och
hur ens fallskärmshoppning skall gå till, lägger grunden för en stadigare plattform att stå på när man skall vara helt självgående som licensierad hoppare. Det här kräver å ena sidan att klubben har en miljö
där egna initiativ och föreningsanda premieras och uppmuntras. Samt
att man har en instruktörskår som är överens och förstår att instruktörstid per elev inte är samma sak som att dadda runt en elev vilken i sin tur
inte ges möjlighet att lära sig något på egen hand. Nya medlemmar måste tidigt få lära sig att eget ansvar är grunden i hoppning.
Jag har ett exempel från sommaren 2010: en elev stod i packlokalen
efter sitt tredje hopp. Eleven hade gått en halv kilometer med hjälm och
gogglar på och stod nu frågande med fallskärmen som ett garnnystan i
famnen. Jag frågade eleven vad han väntade på.
Eleven svarar: ”Jag vet inte riktigt vad jag skall göra nu…”
”OK”, sade jag, ”du kan börja med att lägga ner din utrustning på ett
lämpligt ställe”.
Jag får till svar: ”Vart då?”.
”Ja, du har väl en plats där du har dina grejor”.
Eleven säger: ”Nej, min instruktör tog fram allt.
”Jaha… Hitta en ledig yta att lägga ner fallskärmen och din övriga
utrustning på”, säger jag då.
”Hur skall jag lägga ner grejorna?” får jag till svar.
Jag blev perplex!
”Vet du inte hur du skall ta av dig grejorna?”
Då säger eleven ”Nej, min instruktör har hjälpt mig av med grejorna
när jag kom in efter mina andra hopp”.
Det här är ett exempel på när elever blir fråntagna möjligheten att
lära sig själva för att just hoppningen skall bli klar fort, med konsekvensen att det då finns grundläggande kunskapsluckor.

A

tar tid. Det tar inte en helg
eller två att bli färdig fallRiksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor
skärmshoppare. Att då tilllämpa utbildning ur ett rent
tekniskt perspektiv för att släppa dem så fort det är ”gott nog” och allra
helst med så kort tid från första till sista hopp som möjligt. Det är en
kortsiktig lösning.
Vi måste försäkra oss om att våra hoppare blir kvar. Att handleda är
inte samma sak som att hålla i handen. Har vi en utbildning där tid
finns för att få ut de delar som får hoppare att stanna kvar? Har vi en utbildning som utnyttjar våra instruktörskompetenser på bredden? Har vi
en utbildning där eleverna får kontakt med fler hoppare och instruktörer än de man gjorde sina första hopp med? Har vi en utbildning som är
både ekonomisk och miljöeffektiv samt har den högsta säkerhetsnivå vi
kan skapa? Inte förrän då kan vi planera svensk hoppning på lång sikt.
Den här kortsiktiga kontaktytan är varierande mellan klubbarna. I
mindre klubbar där man inte är så många är närheten till alla mycket
mer påtaglig. Man blir lätt en del av klubben eftersom alla ofta är på
plats i klubbstugan. Man behöver inte bli rookien som har hemmatryckt
t-shirt med balla oneliners för att märkas. I större klubbar är det lätt att
bli ytterligare en elev som kommer och slutar utan att det egentligen
märks. Vilket inte är så konstigt om de inte pratat med någon annan än
sin enda instruktör av en grupp på kanske 50 instruktörer av 150 medlemmar.
Ta vara på våra nya medlemmar! Se till att de gör kompletterande utbildning efter kursen och att de förstår varför vi fallskärmshoppare måste ta mera eget ansvar för vår hoppning och klubbverksamhet. Ge dem
möjlighet att vara med och hoppa lite hederlig boogie-hoppning för att
få känna smaken av fallskärmshoppningens rötter. Det är kanske inte
hela lösningen men en bit på väg. Vi kan ju prova, eller hur?
är jag skriver det här ligger AFF-examineringen för dörren. Det är
elva taggade kandidater som under fyra dagar skall prövas i sin förmåga för att få bli AFF-instruktörer. Hoppas det går bra för alla!
Under påsken genomfördes tandeminstruktörsutbildning i Karlsborg
under tandemexaminatorerna Marcus Marcusson och Marcus Jögis ledning. Nio godkända tandeminstruktörer som med gott mod efter en
tuff kurs fick åka hem och avsluta sista stegen i utbildningen på hemmaplan. Tack till Skånes Fallskärmsklubb som ställde upp och hyrde ut sitt
flygplan till SFF. Flygplanet vi planerat att ha råkade ut för en omfattande renovering men Skåne ställde upp med sin Beaver genom att ställa
sin egen hoppning för den större sakens skull. Tack igen.
Att tänka på för er som söker till instruktörsutbildningar som AFF
och tandem. Ni måste ha loggbok med signerade hopp för att få gå kursen. Jag vet att det allmänna loggandet i bästa fall är mediokert och består kanske av en hoppdator eller möjligtvis ett utdrag från manifestregistret. Men – ingen loggbok som styrker dina hopp – ingen kurs!
Ha en riktigt bra sommar fallskärmshoppare! Njut av tiden då tussilagos kan fastna mellan tårna när ni gliiiider genom det daggvåta gräset i
ljummen solnedgång… Det ska jag göra!

N

Med blicken mot skyn,

i måste lära våra nya hoppare att ta ansvar för sig själva. Med ansvar
kommer mognad och med mognad kommer förtroende. Men det

V
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Petter Alfsson-Thoor
SFF:s riksinstruktör
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Ett läge där en 20 år gammal
mekanisk pryl räddar livet på en
människa. Backup-system är
bra grejer när förberedelser
inte nått hela vägen fram.

av Petter Alfsson-Thoor

Det här är en avskrivning från fallskärmsrapporten som hopparen skrivit.
Jag tycker den är så talande för händelseförloppet att det inte går att beskriva
förloppet på tydligare sätt.

Händelseförlopp:
”Detta är mitt första hopp efter utbildningen. Jag och en vän skulle göra ett
formationshopp, vi fokuserade bara på
att ligga i fas med varandra. Vid 2 000
meter separerade vi och trackade åt
varsitt håll. Jag tittade sista gången på
höjdmätaren vid 1 300 meter innan jag
gick in för att dra fallskärmen, jag drog
den på bedömt 1 000-1 200 meters
höjd. Fallskärmen kom inte ut, jag väntade någon sekund sedan bestämde jag
mig för att dra reserven. Jag hade gått
igenom reservdragsproceduren flera
gånger i huvudet på vägen upp i planet,
men när jag skulle greppa kutt-handtaget så kunde jag inte hitta det. Jag hade
en stor flaxande röd träningsoverallsjacka i precis samma röda färg som
kutt-handtaget.
Jag letade frenetiskt efter kutt-handtaget, men kunde inte se eller greppa
det. Det börjar bli kritiskt och jag måste
dra reserven nu, tänkte jag. Då kom
plötsligt både reservfallskärmen och huvudfallskärmen ut, reserven något före.
FXC:n hade löst ut. Inledningsvis hade
jag reserven över mig och huvudskärmen hängandes något bakom. Efter några sekunder gick huvudskärmen upp till
vänster om reservfallskärmen (side-byside). ”Bara det inte blir en downplane”
tänkte jag. Jag började driva mot skogen på ett par hundra meters höjd men
vågade inte styra runt. Då började reserven röra sig nedåt av sig självt så att
jag hamnade i en downplane i ett par sekunder. Sedan fortsatte reserven nedåt
under mig och huvudfallskärmen gick
upp över mig. Den sista biten styrde jag
försiktigt med de bakre bärremmarna
och flärade i landningen. Jag landade
oskadd på ett fält.”

CI:s kommentar:
Otäckt reservdrag! Hopparen som är
helt ny har missat i prioriteringsordningen och det märks att hopparen förstår
vad som borde göras när man inte hittar kutt-handtaget. Utan skärm och om
det inte går att kutta? Dra självklart reserven direkt i en sådan här situation.
Ett tydligt exempel på hur vår hjärna funkar och ett bevis på att det är bra att vi
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har backup-system. Hopparen var under
en kort stund i en downplane, men hann
inte göra någon åtgärd innan det löste
sig själv till side by side.

RI:s kommentar:
Mina nackhår reser sig när jag läser historien från hopparen. Vad som hände är
känt. Men vad som hände innan hopparen gick upp är intressant.
Hoppet som gjordes är det första efter konventionell utbildningsplan så hopparen har cirka 30 hopp. Att göra ett
formationshopp med en kamrat med
den plan de hade i förhållande till erfarenheten finns inget att anmärka på. De
har planerat hoppet, samt separerar
och drar huvudfallskärm på god höjd.
Det man däremot kan resonera kring
är varför vi gång på gång låter våra alldeles färska hoppare klä sig i utrustning
som inte är anpassad för fallskärmshoppning. Hoppar man i byxor och träningsoverallsjacka är det självskrivet att
tyget kommer att blåsa upp. Och när
det blåser upp sker det i värsta tänkbara läge, som nu. Vi som är instruktörer
och hoppare måste hjälpa till och förklara varför man måste tänka till när man
hoppar tvådelade hoppkläder. Det är kläder – som när de är tillverkade för ändamålet – har mycket tajta muddar, tryckknappar eller andra lösningar för att
hindra att de blåser upp.
Nya hoppare kan i sin iver dra iväg
med utrustning som ser ut lite hur som
helst bara för att göra ett hopp, utan att
någon berättar om det är underkänt eller inte.
Höjden är tid. Och det är tid vi snabbt
får ont om, därför lär vi oss.
Dra. Check!
Dra på rätt höjd. Check!
Felfunktion? Agera?
Ramsan börjar om. Dra, dra på rätt
höjd.
Tiden går fruktansvärt fort när man låter sig bli upptagen av något oväntat. I
det här fallet rusade tiden, det vill säga
höjden, iväg. Om vi räknar baklänges så
lade hopparen cirka 10-12 sekunder på
att leta kutt-handtag istället för att prioritera att dra reserven. I hopparens inövade motorik var kanske draget av kutthandtaget det första man gör för att få
ut reserven, och det var där det låste
sig. En tankelåsning som hopparen själv
kommer ur när han inser att det är
dags att få ut en fallskärm genom att
dra reserven – ungefär samtidigt som
FXC:n löste uppgiften.
I vår utbildning trycker vi på ryggmärgsbeteende. Men ryggmärgsbeteende måste vara både motoriskt och mentalt länkade. Med mentalt menar jag
kunskap om varför vi gör saker i viss
ordning. Kunskaper om konsekvenser
och om-uti-fall-scenarier när det inte blir
som vi planerat.
Dra. Dra på rätt höjd. Dra stabilt.

INCIDENT
RAPPORTER

’Bara det inte blir
en downplane’ tänkte
jag. Jag började driva
mot skogen på ett
par hundra meters
höjd men vågade
inte styra runt.

■
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De första stegen t
Slutresultat

ne.com läsa en ganska lång incidentlista
där just de moderna små kamerorna är
inblandade och majoriteten av dessa incidenter berör hoppare som har färre än
200 hopp.
Hjälmen

Äntligen pryds ditt cert av den där efterlängtade bokstaven C och du kan nu för
första gången sätta en kamera på din hjälm. Att fånga sina vänner på bild i frifall

När du väl har C-licens står det i SBF att
du får ”utföra frifallsfotografering enligt
402:08”. Det är alltså inte fullt så enkelt
som att sätta det självhäftande fästet till
GoPron uppe på hjälmen och sedan slänga
sig ut i frifall som en självmordsbenägen
teletubbie. En kamerahjälm ska vara försedd med losskopplingssystem (ibland
kallat ”kutt”) och detta ska provas på
marken. Alla kamerahjälmar ska också
godkännas av CI men i slutändan är det
ändå du som ansvarar för dig själv och
dina handlingar.
Det är inte säkert att någon hindrar
dig att hoppa med en kamerahjälm som
inte är godkänd men det betyder givetvis
inte att det är okej! En konsekvens, bortsett från allvarliga skador och dödsfall,
skulle kunna vara att din försäkring inte
gäller om det sker en olycka eftersom du
underlåtit att följa gällande bestämmelser.

kan vara bland det roligaste som finns, men innan du testar så finns det en hel
del saker du bör tänka på för att det ska vara så säkert som möjligt.
Text

Martin ”mei” Eidensten

Foto

Martin ”mei” Eidensten

1

Om artikelförfattaren

et första kravet för att få hoppa med
en kamera är C-licens. Det spelar
ingen roll hur liten kameran är eller var
den placeras utan det handlar om att
hopparens fokus delas mellan att överleva
hoppet och att få bra bilder. Den intresserade kan i kameraforumet på dropzo-

D

Bygga själv eller köpa färdig?

Det finns ett antal olika varianter av hjälmar med färdiga lösningar för losskopplingssystem och kameramontage, tyvärr
springer de ofta iväg i pris. Oavsett om
du tänker bygga en själv eller köpa en
färdig så är första steget att prata med de
kameraflygare du ser på fältet och fråga
dem om deras hjälmar, försök tänka kri4

3

Martin ”mei” Eidensten
har cirka 700 hopp
och började hoppa kamera så fort han fick Clicens, kanske väntat eftersom foto var ett
intresse även innan
han började hoppa.
Har gått igenom ett
par olika hjälmar, kameramodeller och vidvinklar i jakt på vad han
menar ”den där perfekta kombinationen som
ständigt lurar runt hörnet”. Martin ägnar mest
tid åt att filma och fotografera tandem men
försöker även hinna
med en del HM-hopp
och friflygning.
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5
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till en kamerahjälm
tiskt och även se det som är mindre bra.
Sen tycker jag också att det går att diskutera hur pass ”färdig” en kamerahjälm
kan bli, finns det inte alltid något man
kan optimera eller ändra på? Om inte annat kommer det alltid nya och lättare kameror.
Ett exempel

Målet med den här hjälmen var att utnyttja min GoPro som mest har legat
och skräpat samt få en riktigt lätt kamerahjälm att använda när jag inte vill släpa
på min ordinarie som är anpassad både
för video och stillbild.
Första steget är naturligtvis att hitta en
lämplig hjälm (glöm inte att den ska ha
plats för akustisk höjdvarnare). Jag hittade en begagnad Gath, som jag av någon
anledning omedelbart sprayade svart
(bild 1 och 2).
Jag ville få bort GoPron från toppen
av hjälmen (bild 3) och på så vis minimera risken att någon lina ska få tag i
den. Jag valde istället att placera den upp
och ned i pannan. Det går i GoProns inställningar att ange att kameran är monterad upp och ned så film och bilder
kommer ut rättvända. För att åstadkomma detta satte jag på en träkloss som jag
sedan fick förlänga för att pannan inte
skulle ta i kameran (bild 4 och 5). Jag ville inte ha några kanter eller skruvar på
hjälmens ovansida och täckte därför allt
med kemisk metall. GoPro-fästet i metall
är det som Fredrik Tengbom tagit fram
och jag valde det för att det inte är lika
klumpigt som de som följer med.
När jag var nöjd med kamerans placering jämnade jag ut övriga kanter och slipade till en fin yta (bild 6 och 7). Jag
hade redan en tub kemisk metall hemma,
om jag skulle köpa något för ändamålet
hade jag valt glasfiberspackel. Det är lite
mer följsamt och spricker inte lika lätt.

Det första losskopplingssystemet jag
tillverkade bestod av en fallskärmslina
knuten runt plastspännets hona. När
man drar i denna tvingar den ihop delarna som annars låser spännet ungefär som
om man själv skulle tryckt på det (bild
8). Det funkar okej och jag fick loss hjälmen för det mesta men det gäller att dra
ganska distinkt och åt rätt håll.
Fick den tillslut godkänd av en något
skeptisk CI (Stefan Burström, SF) som
samtidigt visade mig en annan väldigt
enkel lösning. Denna går ut på att man
lossar ena spännet helt, viker remmen
dubbel så det bildas en ögla, trär denna
genom spännet och låser med en sprint.
När sprinten dras ut lossnar remmen till
spännet (bild 9 och 10).
Jag testade flera olika sprintar och kom
fram till att om den är för hård måste man
dra den mer eller mindre rakt ut och om
den är för mjuk nyper remmen fast den
mot spännet och den sitter hårt fast vid
högre belastning. Den här plastpluggen
var tillräckligt böjlig för att följa med hur
jag än drog och tillräckligt hård för att
inte fastna. Handtaget tillverkade jag av
en ögla fallskärmslina som jag klädde
med velcro. Var noga med att fästa sprinten rejält i handtaget, om den lossnar gör
inte hjälmen det! (bild 11, introbilden).
Se också till att sprinten inte kryper ut
och lägg till kontroll av denna i din vanliga rutin. Efter som min plastplugg är
delvis delad kunde jag på motsatt sida
tvinga isär delarna så den ser ut lite som
ett Y. Detta påverkar inte losskopplingen
nämnvärt men gör det mycket svårt för
den att glida ut av sig självt.
Detta är tänkt som ett exempel, inte
som en steg för steg instruktion. Det
absolut viktigaste är att du tänker själv,
både vad gäller säkerhet men även vad du
själv vill ha för egenskaper i din kamerahjälm.
■

6

7

8

9

10

Ur SBF om frifallsfotografering
8.3.1. Frifallsfotograf skall vara försedd
med akustisk höjdvarnare i hjälmen.
8.3.2. 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. Det 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. Losskopplingssystem bör kunna aktiveras med
en hand, dock oberoende av vilken 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.
8.3.3 Hjälmen skall vara godkänd av CI.
8.3.4 Avsteg från kravet på losskopplingssystem kan lämnas av RI för hjälmar/montage speciellt tillverkade för frifallsfotografering.
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Niklas nära att för

Arizona Airspeed.

Mikael Kaulanen som är medlem i svenska FSlandslaget Bardagi träffade Niklas Hemlin under tunneltävlingen World Challenge i Bedford
tidigare i år. Han tog chansen att känna honom lite på pulsen nu när han börjat hoppa
och tävla för succélaget Arizona Airspeed.
Text

Mikael Kaulanen

Foto

Greg Gasson

iklas Hemlin är killen som 1999,
20 år gammal, fick smak för det här
med fyrmannahoppning på riktigt. Han
hade vunnit SM i fyrmanna några gånger
och varit på VM. För att kunna få de rätta förutsättningarna för att bli riktigt
duktig bestämde han sig för att flytta till
USA. Planen var att gå med i Golden
Knights, det amerikanska militärlaget,
bli amerikan och professionell hoppare
på heltid.

N

Resan börjar nu

Efter en lång och krokig väg i hoppsvängen ’over there’ så fick han förra året
frågan om att börja hoppa och tävla för
Arizona Airspeed, ett av de mest framgångsrika hopplagen genom tiderna.
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Han tackade ja och har nu hunnit träna
en del med laget. De har redan vunnit
över sina största konkurrenter.
Jag träffade Niklas i Bedford under
tunneltävlingen World Challenge och
tog chansen att tjöta lite och göra en intervju med honom.
Han är redan den svensk som kommit
längst inom fallskärmshoppningen internationellt, men det känns som att hans
riktiga resa börjar först nu.
Om man nu kan kalla honom svensk
längre. Efter tolv år som amerikan så har
den bräkiga göteborgska dialekten präglats hårt av en amerikansk accent och
han slänger in lite sköna amerikanska ord
i meningarna.

M: Ni har redan tävlat mot bästa tänkbara motstånd och vunnit. Ni är ett nystartat lag och redan på väldigt höga
poäng. Hur kunde ni bli så bra så fort?
N: Vi började träna i slutet på november
och har haft en bra träningsplan sen
dess. Vi är alla professionella och här av
samma anledning.
Alla i laget har även lång erfarenhet av
lag och vi är duktiga på att prestera på
tävling. Vi är överens om det mesta och
alla i laget har lika röst. Dessutom
kommer vi från samma ”skola” så vi
hoppar väldigt lika.
Vi känner ansvaret att förvalta Airspeeds vinnarkultur. Vi är inte här för
gratishopp utan för att vinna!

Mikael: Grattis Niklas till att bli medlem
i Arizona Airspeed.
Niklas: Tackar! Känns gôtt!

M: Hur tränar ni?
N: En vanlig träningsdag gör vi runt 15
minuter tunnel på morgonen och sedan mellan 10 och 15 hopp. Om det
blir dåligt väder så tunnlar vi mer istället. Vindtunnel finns på hoppfältet så
det är enkelt att kombinera.
Vi ska vara med på alla stora tävlingar
fram till VM. Paraclete tunneltävling,
Shamrock i DeLand, Bedford Challenge och US Nationals såklart. Det är
viktigt med tävlingar och att vinna.

M: Nytt Airspeed-lag som bildats där du
är med. Vad är planen och målet? Ni är
alla väldigt erfarna tävlingshoppare från
tidigare lag.
N: Vårt mål just nu är att vinna VM i
Dubai 2012. Vi ska göra runt 800
hopp och 40-60 timmar vindtunnel
per år. Vi ska träna i Skydive Arizona i
Eloy, vårt hemmafält.
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rverkliga sin dröm

Drömmen om VM-guldet

M: Senast du tävlade på högre nivå var
med Team Fastrax 2007. Ni nådde nästan fram till att vinna US Nationals
men förlorade mot just Airspeed. Hoppades du på att få komma tillbaka och
få köra igen?
N: Ja, jag hoppades på det. Jag visste att
jag har skills för att kunna hoppa med
de bästa i världen. Fastrax som lag var
bra, jag fick betalt för att hoppa på en
hög nivå. Fast vi nådde inte hela vägen.
Vi var nästan lika bra som dåvarande
Airspeed ända tills i slutet då de plötsligt klev upp och gick ifrån ännu mer.
Efter det bodde jag i Ohio som inte direkt är något fallskärmscentrum och
trodde att jag varit för länge utanför
scenen.
Mark kontaktade mig redan i juni
förra året och frågade om jag var intresserad av Airspeed. Det var ett stort beslut för hela familjen att flytta från
Ohio till Arizona.
Mark hade en ”screening process”, som
en arbetsintervju med oss om vad vi ville
göra och hur mycket vi kunde offra. Han
fick alla sina förstaval.
För oss i Airspeed är det annorlunda
jämfört med hur det var i Fastrax. Vi har
alla lämnat våra gamla liv och flyttat till
Arizona för att ärva Airspeeds namn och
skapa ett vinnande lag. Det känns som
att det är mer hjärta i det här laget.
M: Är det ditt drömlag?
N: Jag tror det. Drömlag för vad laget
står för och drömlag när det gäller kvalitéer som bra kompisar. Det finns
många bra hoppare med goda skills
men det är svårt att hitta likasinnade
som man trivs ihop med, som har samma passion och drar åt samma håll.
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M: Hur mycket jobb och hur mycket
passion är det?
N: 100 procent passion. Givetvis har
man bra och dåliga dagar, men det
känns aldrig som ett jobb.
M: Finns det någon självklar kandidat
till VM-guldet nästa år?
N: Nej, men det kommer mest troligt att
stå mellan oss, Frankrike och Hayabusa
från Belgien. Omöjligt att säga vem
som är bäst just då. Men självklart som
sportsman så är jag övertygad om att vi
vinner!
M: Hur länge tänker satsa på att tävla
inom hoppningen? Är du klar efter Dubai 2012?
N: Nej, min plan är att göra som Mark
gör nu. Hoppa och tävla tills jag är 45.
Jag tänker ta över efter Mark. Så jag
tänker vara kvar i laget i tolv år till. Efter det coacha några år och sedan pensionera mig. Jag har hittat hem.
Det var bland annat dåvarande Airspeed 1999 som inspirerade mig till att
flytta till USA och satsa på en karriär
inom hoppningen. Nu är jag här så cirkeln är sluten.

Mikael Kaulanen

M: Berätta lite om Airspeed.
N: Just nu är vi ett helt nytt lag, Mark
Kirkby har varit med länge i laget, vi
andra är nya. Han bidrar med erfarenheten av Airspeed och kontakterna från
sponsorer från tidigare år.
Airspeed är som ett företag där vi alla
jobbar mot samma mål. Våra prioriteringar mot Airspeed och dess sponsorer
är att vara goda ambassadörer, vinna
tävlingar och att vara med att organisera events och andra sponsorjobb. Samtidigt jobbar vi hårt för att vara i toppen av världseliten.

Niklas Hemlin flyttade till USA för att satsa på fallskärmshoppningen och med
en dröm om att vinna VM-guld i FS4. Nu är han närmare än någonsin.

Niklas Hemlin
Ålder: 33 år.

Saknar den sociala biten

Började hoppa: 1994 i Göteborg.

Vidare frågar jag om han saknar något av
den svenska hoppningen. Svaret kommer
blixtsnabbt och självklart.
Hoppkretsen, alla hoppare, filmfestivalen, skydiverspubarna på veckodagarna, klubbstugan och hela den sociala biten. Sådant finns inte i USA, inte ens i
Ohio där det var mer en liten klubb än
kommersiellt hoppfält .
”Men systemet i USA är bra för mig.
Jag skulle inte kunna göra detta i Sverige.
Det finns inte utrymme i det svenska systemet för mig att få göra det jag gör nu.
Jag har skapat min egen framtid och karriär inom hoppningen här. Jag skulle gärna vara mer delaktig i den svenska hoppningen. Hitta unga talanger och hjälpa
dem på vägen”.
Hur det gick för Niklas i Bedford
Challenge? I tunneltävlingen blev Airspeed tvåa, vann gjorde Belgiska Hayabusa
och Frankrike blev trea. Niklas konstaterar att för dagen var belgarna starkast.
Men det är skillnad på tunnel och frifall.
I tunneln är det enklare att lära sig gå
fort.
Ja, vad säger man? Lycka till Niklas och
gör oss stolta. Se till att vinna guldet! ■

Bor: Casa Grande i Arizona, ligger mellan Tuscon och Phoenix.
Familj: Hustru och fyra barn.
Antal hopp: Cirka 12 500, varav drygt 10 000 fyrmannahopp.
Reservdrag: Runt tolv.
Tunneltid: Tusentals timmar.
Övrigt: Äger tre bilar och fyra hus runtom i USA. Stolt amerikan
med svenskt i hjärtat.
Airspeeds medlemmar: Mark Kirkby (var med i första Airspeed
1993), Thomas Hughes, Josh Hall, Niklas Hemlin, Bill Schmitz
(kamera), Nick Gillet (reserv).
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Hopparnas bästa vän

flygplan
Sammanställt av

Julia Gramstrup-Christensen

Bakgrundsfoto

Åsah Helénius

Fallskärmsklubben SYD
Typ av plan: Det här
året har FK SYD ett
nytt turbinflygplan,
en Cessna 207 som
kallas Kozzan.
Tar: Sju hoppare till
4 000 meter på 2224 minuter beroende på vilken pilot
som flyger och vilken
temperatur det är.
ÖFSK (Cessna 206)

UFSK (Cessna 206)

Halmstads fallskärmsklubb
Typ av plan: Hyr en Cessna 205.

SUFK (Cessna 182)

Tar: Fem hoppare till 3 000 meter på
cirka 23 minuter.
Vinterförvaring: Klubbens hangar.

SÖFK (Cessna 182)
FKD (Cessna 206)
SF (Twin-Otter
och Antonov 28)
ÖFK (Cessna 206)
FKA (Cessna
208 Caravan)

FKCG (PAC 750XL)

Fallskärmsklubben Dala
Fallskärmsklubben Aros
Typ av plan: Cessna 208 Caravan.
Tar: Femton hoppare till 4 000 meter.
Vinterförvaring: Bedriver vinterhoppning
en dag per månad under vinterhalvåret (november till mars), de övriga
dagarna förvaras det i en hangar.

LFK (Cessna 182)

FK Cirrus Göteborg
NYFK (Antonov 2)

HFSK (Cessna 205)
FHS (Cessna 206)

Tar: Sjutton hoppare till 4 000 meter på
sjutton minuter.

SYD (Cessna 207)
GOF (Cessna 182)
SFK (DHC-2 Beaver
och Cessna 206)

Typ av plan: PAC 750XL som ägs av
Skydive Sweden AB där klubben är
en stor aktieägare.

Vinterförvaring: Står i hangar.

Bakgrundsfoto: Roteflygning på sommarlägret
2009 i Söderhamn med PAC 750XL och
Cessna 208 Caravan. Foto Åsah Helénius.

Typ av plan: Cessna 206, turbin.
Tar: Sex hoppare till 4 000 meter på
14-17 minuter.
FKD har haft en buller- och miljödebatt
som fördes om och kring Dala Airport.
Följden av den har blivit att FKD skaffade ett av Sveriges tystaste flygplan, en
Cessna 206 med turbinmotor. Sedan
1990 har verksamheten utövats utan
några klagomål från grannar eller andra
organisationer.

Cessna 182
Cessna 182 Skylane,
finns hos fyra klubbar. Ursprungligen ett fyrsitsigt
högvingat flygplan som introducerades 1956. Tillverkat i över 23 000 exemplar.

Åke Malmgren

et

Vad förutom själva fallskärmsutrustningen är
det egentligen som krävs
för att vi ska kunna utföra
vår sport fallskärmshoppning? Jo, en pilot och ett
plan att hoppa ifrån! Alla
klubbar i Sverige har olika
flygplan och system för
hur de sköter dem.

•

Vingbredd 11 meter, höjd 2,8 meter, vikt fullastad 1,4 ton.

•

Motorn har en styrka på 230 hästkrafter.

•

Kostnad: cirka 2,5 miljoner kronor.

•

Varianter (användningsområde). Har både framställts med infällt landningsställ, skidor och pontoner.

Thomas Lovén

Cessna 206
Cessna 206 finns hos
fem klubbar. Denna
kärra är en senare
modell av Cessna 205
och de liknar förstås
varandra. Har framställts i över 6 500 exemplar med en mängd
olika varianter.

Nyköpings fallskärmsklubb
Typ av plan: En Antonov 2, AN2.
Tar: Tio hoppare.
Tid: Cirka 20 minuter till 3 500
meter.

Typ av plan: En Cessna 182.
Tar: Max fem, normalt fyra.
Maxhöjd/tid att ta sig till den höjden cirka 3 000 meter på 25 minuter.

Linköpings fallskärmsklubb
Typ av plan: En Cessna 182 just nu.
Tar: Fyra hoppare till 3 000 meter på
20-25 minuter.
Planet är till salu och Linköping tittar på
andra alternativ för framtiden.

Cessna 207
Cessna 207 finns hos
två klubbar. Cessna
207 har blivit en populär modell hos bland
annat flygtaxibolag och
fallskärmshoppare.
Sammanlagt gjordes
det 626 exemplar av
Cessna 207 efter introduktionen 1969.
Den stora skillnaden
från 205 och 206 är
utökningen från sex till
åtta sittplatser.

Cessna 205
Från början är planet
en utveckling av en
Cessna 210, som är
ett plan med infällt
landningsställ. Produktionen startade år
1962 och tillverkades
i 576 exemplar.

Skånes fallskärmsklubb
Typ av plan: DHC-2 MK III Beaver och
en Cessna 206.
Tar: Tio hoppare till uthoppshöjden
4 000 meter på 14 minuter i snitt.
Lufttryck, temperatur och antal hoppare spelar in. När vädret tillåter
hinner de 20-25 lifter per dag.
Cessnan tar sex hoppare till 3 000
meter på 25 minuter.

•

Vingbredd 11 meter, höjd 2,8 meter, vikt fullastad 1,6 ton.

•

Motorn har 300 hästkrafter.

•

Kostnad: cirka 3,5 miljoner kronor.

•

Varianter (användningsområde). Har både framställts med infällt landningsställ, skidor och pontoner.

Cessna 208 Caravan
Introducerades 1984,
har tillverkats i över
2 000 exemplar och används vanligast som
lastflygplan eller passagerarplan.

Thomas Brügge

Vinterförvaring: Normalt hoppar GOF
hela vintern och planet sköts som på
sommaren. Senaste vintern har planet dock stått i en hangar i Bunge.

•

Vingbredd 15,9 meter, höjd 4,3 meter, vikt fullastad 3,9 ton.

•

Motorn har 680 hästkrafter.

•

Kostnad: cirka 14 miljoner kronor.

Henk van Capelle

Gotlands fallskärmsklubb

Ray Barber

Vinterförvaring: Stod på Skavsta
under vintern. Kommer att
vinterförvaras i Bunge på
Gotland under kommande
vinter.

Big Way-exit över Stockholms fallskärmsklubb – Caravan, AN28 och Twin
Otter i roteflygning. Foto Nisse Norin.

•

Vingbredd 12,8 meter, höjd 4 meter, vikt fullastad 3,4 ton.

•

Motorn har 750 hästkrafter.

Smålands fallskärmsklubb
Typ av plan: Hyr en Cessna 206.
Tar: Cirka sex hoppare till 4 000 meter
på 20 minuter.

Anders Helgesson

PAC 750XL
Lågvingat enmotorigt
flygplan, tillverkas i
Nya Zeeland och används mycket till flygfotografering, geologiska undersökningar
och mycket annat.
Kan lasta nio passagerare, eller fjorton
fallskärmshoppare.

AN 2
Antonov 2, AN2,
finns hos en klubb.
Långsamt flygande,
tvåvingat arbetsflygplan från Ryssland.
Ursprungligen byggdes den 1947 och
har hittills tillverkats i
18 000 exemplar, de
senaste 13 000 i Polen. Har använts mycket som transportplan
och inom jordbruk, som till exempel besprutning.

•

Motorn har 1 000 hästkrafter.

AN 28
Antonov 28, AN28, har
utmärkt sig som ett populärt matarflygplan. Tillverkades redan från början huvudsakligen i Polen,
i 191 exemplar.
•

Vingbredd 22 meter,
höjd 4,6 meter, vikt fullastad 5,8 ton.

•

Har två stycken motorer på vardera 960 hästkrafter.

Twin-Otter
De Havilland Twin-Otter
används mest som
passagerarflygplan,
det får då plats nitton
personer och vid fallskärmshoppning cirka
24 stycken.
•

Vingbredd 19,8
meter, höjd 5,9
meter, vikt fullastad 5,8 ton.

•

Har två motorer med mellan 620-750 hästkrafter vardera.

•

Kostnad, cirka 14 miljoner kronor.

Tar: Fyra hoppare till 3 000 meter på
cirka 20 minuter.

Kim Åkerblom

Övre vingbredd 18,2 meter, undre vingbredd 14,2 meter, vikt
fullastad fem ton.

Typ av plan: Cessna 182.

Stockholms fallskärmsklubb
Typ av plan: DHC6-300 DeHavilland
Twin-Otter som klubben äger, samt
en AN-28, hyrd från Tyskland.

Peter Törnestam

•

Sundsvalls fallskärmsklubb

Tar: 24 hoppare till 4 000 meter på 1314 minuter. Som högst har klubben
släppt ett tandem på cirka 10 875
meter.

Umeå fallskärmsklubb

Vinterförvaring och skötsel: Twin-Ottern
skickas på service på Altenrhein i
Schweiz.

Typ av plan: Äger en Cessna 206.
Beaver
Harrison Ford äger en De Havilland
DHC-2 Beaver, en bland flera i hans
personliga samling av flygplan. Annars
är Beavern ett av norra Europas snabbaste hoppflygplan.
Tillverkats 1 657 exemplar och används vanligast i vildmarksterräng.

•

Vingbredd 14,6 meter, höjd 2,7
meter, vikt 2,3 ton fullastad.

•

En motor med 450 hästkrafter.
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Vinterförvaring: I Skellefteå.

Söderhamns fallskärmsklubb
Typ av plan: Cessna 182. Planet hyrs
av ägarna, som även flyger planet.
Tar: Fyra hoppare till 3 000 meter på
cirka 20 minuter.

Örebro fallskärmsklubb
Typ av plan: Hyr en Cessna 206.
Ludvig Engelbert

•

Tar: Sex hoppare till 3 000 meter på
20 minuter.

Tar: Cirka sex hoppare till 4 000 meter
på 20 minuter.

Östersunds fallskärmsklubb
Typ av plan: Cessna 206.
Tar: Sex hoppare till 3 000 meter på
30 minuter.
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Att sätta flera poäng i 14-manna
kräver samarbete och disciplin. Mark
Wemhöner har ännu en gång ordnat
ett läger för FS-hoppare som vill utma-

14-manna

na sig själva lite extra.
Text

Anna Oscarson

Foto

Thomas Lovén

med svåra hopp
och flera poäng

elgen den 21 och 22 maj arrangerades det för
tredje året i rad ett 14-mannacamp i Västerås
med en målbild på medelsvåra till svåra flerpoängshopp.
På grund av hårda vindar kunde inte alla hoppen
genomföras. Totalt gjordes åtta av de elva planerade
hoppen.
”Deltagarna på lägret var mycket erfarna vilket
gjorde att resultaten på hoppen blev väldigt höga
och jag tror alla hade en riktigt bra hopphelg”, säger
organisatören Mark Wemhöner.

H

Börja smått

Hans rekommendation till den som är intresserad
av att vara med och hoppa större är att börja smått.
”En fyrmannagrund är superbra att ha i bagaget
och jag kan inte annat än att uppmana dig och alla
er som hoppar på mage att söka er till hoppning
med fler deltagare, det är enormt kul och givande
att hoppa flera tillsammans.”
■
Ett exempel på hopp...

Första formationen, Mixed-clusters.

Stående från vänster Mark Wemhöner, Håkan Andersson, Anna Nordkvist, Bea Svensson, Bodil Almberg, Juan Cifuentes, Filippa Ebersjö och Niklas Larsson. Sittande Tobbe Eriksson, Jenny Melander, Maria Ondracek, Siv Lindgren, Ida
Samuelsson och Ronny Modigs. Kamera och video sköttes av Thomas Lovén.

...ett annat...

Första formationen, Snowflake.

...och ännu ett

Första formationen, Snowflaked sIdebuddy star.

Andra formationen, In-out.
Andra formationen, Doughnut n’loops.

Tredje formationen, Star.
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Andra formationen, Bi-poled toe ways.

Tredje formationen, Star.

Tredje formationen, Encircled blindbase.
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Två världsrekord planeras
– men nordiska rekordet ställs in

Markträning inför det nu
gällande världsrekordet,
400, som sattes i Thailand 2006. Snart skall ytterligare 100 plugga på!

Det nordiska rekordförsöket som skulle äga
rum i höst är inställt på grund av för få anmäl-

manget, men när det väl gäller har anmälningarna uteblivit”, säger Sven Mörtberg.

ningar. Men på två olika håll planeras det för

Oroligheter ett hinder

nytt världsrekord i storformation – 500-manna.

World Team, där Sven Mörtberg är en av
kaptenerna, har under flera års tid planerat för att försöka sätta ett nytt världsrekord. Nu gällande rekord, en 400manna, sattes i Thailand 2006. Av olika
anledningar har det inte blivit något nytt
rekordförsök. Oroligheter i Thailand
bland annat har gjort att Herculesplanen
har varit upptagna på andra håll.
För en kort tid sedan blev det klart att
World Team kommer att genomföra ett
nytt rekordförsök, denna gång i Qatar.
Stora jetplan, C-17 Globemaster, ska användas tillsammans med C-130 Hercules.

Text

Anna Oscarson

Foto

Hans Berggren

lanen var att försöka göra en 150manna eller ännu större formation i
Perris Valley, USA, i oktober där bara
hoppare från de nordiska länderna skulle
delta. Men detta är nu avblåst.
”Knappt 30 svenskar hade anmält sig
och då var vi ändå flest jämfört med de andra nordiska länderna. Jättetrist tycker jag.
Många har uttryckt intresse för evene-

P

För att lyfta 500 hoppare
krävs flygplan modell större, C-17 Globemaster och
C130 Hercules. På bilden
den förstnämnda.
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U.S. air force

Foto Hans Berggren

Sven Mörtberg är mycket
rutinerad och en av kaptenerna i World Team.

Två träningsevenemang är planerade till i
höst och vinter för 100-250 man, för att
sedan satsa på rekord i december 2012.
För att bygga en formation med 500
hoppare krävs att alla deltagare är oerhört skickliga. Det räcker inte bara att ha
gjort många hopp. Kravet är också att
deltagarna har hoppat väldigt mycket
storformation, kunskaperna ska dessutom vara färska. Allt för att säkerheten
ska ligga på så hög nivå som möjligt.
World team genomför därför regelbundet evenemang där formationer med
100 hoppare och fler deltar. I april sattes
en 186-manna i DeLand, Florida.
Samtidigt har en utbrytargrupp från
World Team också börjat planera för att
försöka sätta en 500-manna. Det är ett
gäng från Perris Valley som kallar sig för
P3. Där ingår Dan Brodsky-Chenfeld,
Kate Cooper-Jensen, Jen Domenico och
Tony Domenico.
Rekordförsöken ska äga rum i Dubai
2013. Utbrytargruppens tanke är att forma nästa generations storformationshoppare. På sin hemsida skriver de att duktiga fyra- och åttamannahoppare brukar
kunna lära sig storformationshoppning
snabbt. De har redan bokat upp ett flertal av världens bästa FS-hoppare.
Som träning inför 500-mannan ska en
253-manna genomföras i februari 2012.
Mer info: www.theworldteam.com
och www.dubai500.com
■

Svensk Fallskärmssport nr 2, 2011

Tjejcamp för framtiden
Efter åtta års uppehåll arrangerades ett tjejcamp i FS i maj.
Det blev mycket coachtid för de
fyra deltagarna och alla inblandade är överens om att det blir
en fortsättning.
Text

Anna Oscarson

Foto

Stefan Flink

et framgångsrika damlaget i FS4,
4Pleasure, brukade under sin aktiva
tid arrangera läger enbart för tjejer. Eftersom fallskärmshoppning är en mansdominerad sport finns det fördelar med att
låta tjejer få träffas och inspireras av varandra.
På friflygarsidan görs detta sedan några år tillbaka i projektet Nordic babes
och nu var det dags att FS-hopparna
också fick chansen igen.
Väcka tävlingssug

kommer att bli sugna på att börja tävla”,
säger Åsah.
Nöjda deltagare

Vädret var lite växlande men det gick att
hoppa alla tre dagar. Under pauserna
passade lägret på att öva rullning. Det
hölls också seminarier och diskussioner
om bland annat mental träning.

”Det var väldigt roligt och lärorikt.
Jag har lärt mig väldigt mycket saker och
fått en hel del tips på hur jag kan förbättra min hoppning”, säger deltagaren Helena Söderqvist, FK Aros.
Tävlingskommittén och Mårten Nordlander, grenansvarig på FS-sidan, uppskattade också initiativet så TK bidrog med
pengar till kamera- och coachhopp. ■

Karin Bäckström,
Annica Carlsson, Anna
Oscarson och Josefin
Levander ur FK Aros
Cessna Caravan.

Jonas Gyllenpanzar

Lägret hölls hos fallskärmsklubben Aros i
Västerås 13-15 maj. Coacherna Åsah Helenius, Annica Carlsson och Karin Bäckström hjälpte deltagarna med att finslipa
sina färdigheter i luften.
”Det var jättekul att vara med och
ordna tjejcampet. Något som jag tror är
bra för framtiden och jag hoppas att fler

Stefan Flink

D

Josefin Levander, Anna Oscarson, Åsah Helenius, Karin Bäckström, Annica Carlsson .Helena Söderqvist och Monica Stjerna.

Svensk Fallskärmssport nr 2, 2011

23

Nära ögat!

Illustration av Hella Stening

av Joakim Höglund, SF

D

agen börjar med att jag står på marken och
känner mig lite nervös, det var ett tag sedan jag hoppade och nu var det dags för nivå 6.
Jag ringer mina föräldrar som stöttar mig trots
att de inte riktigt tycker om att jag hoppar. Jag
får mitt call, gör mig klar och repeterar mitt program hela vägen upp till 4 000 meter. Hopparna
framför mig försvinner en efter en och när det
blir min tur så tänker jag som jag alltid gör: ”Vad
fan håller jag på med!?”
ag känner att jag inte svankar ordentligt i uthoppet och har genom hela frifallet en känsla
av att jag är ostabil. Jag försöker kompensera
till höger och vänster och fortsätter mitt program. Vid bakåtvolterna tappar jag mycket höjd
men jag påbörjar ändå min delta vid cirka 1 500
meter.
Draghöjden på 1 200 meter närmar sig fort,
jag blir lite stressad och när jag vinkar ser jag
att jag nästan är nere på 1 000 meters höjd.

J

Jag blir ostabil i samband med draget och när
huvudkalotten kommer ut ligger jag i dyk... vänster fot fastnar i några linor och jag blir hängande
på rygg med huvudet nedåt under en huvudkalott som inte är fullt utvecklad.
Vingen får lite mer luft men jag lyckas inte
komma loss utan hänger kvar där som ett U under skärmen och då börjar allting att rotera.
Rotationen ökar. Jag inser snabbt att jag inte
kan landa sådär och att situationen inte kommer
att bli bättre... alltså är det hög tid för reservdragsproceduren.
reringarna lossnade men inte linorna runt foten och jag föll med huvudet mot marken tills
reserven fick luft. Jag var nu i en mer upprätt
position men huvudkalotten var fortfarande delvis bärande.
Jag hade nu fått foten framför mig, det kändes lättare och mellan 300 till 400 meter lyckades jag sparka av mig linorna och huvudkalot-

T

ten flög iväg. Äntligen kunde jag fokusera på var
jag var och skulle landa och upptäckte att jag var
precis ovanför landningsfältet.
ag landade stående på fältet. Stod kvar en
stund och samlade mina tankar. Fredrik kom
fram och frågade hur jag mådde och på väg in
mötte jag min AFF-instruktör Felix.
Jag mådde bra även om jag var lite omskakad
och hade adrenalin till hundra. Sen fick jag skriva
incidentrapport, fylla i loggboken och leta efter
kalotten.
Först dagen efter slog det mig hur nära ögat
det var och då kändes det tungt. Jag hade också
fysiskt ont, bland annat i vänster arm och ben och
det tog ett par månader innan allt kändes bra.
Tre månader efter incidenten gjorde jag två
hopp som båda gick bra och jag känner fortfarande att fallskärmshoppning är en sport för
mig. Jag ser fram emot sommaren och att ta
mitt cert!
●

J

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

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

Luftstridsskolan

Hundälskare sökes

Isac Östman, som hoppar i FK Cirrus Göteborg, är nu klar med sin utbildning till flygstridsledare.
I april 2010 påbörjade Isac sin utbildning
vid stridslednings- och luftbevakningsskolan
i Uppsala, i simulerad miljö har han tillsammans med två andra elever tränats hur de ska
stridsleda och övervaka militära flygplan.
Han har precis utfört två veckors praktik på
strilbataljonens (strilbataljonen står för
stridsledning och luftbevakning) pluton i Såtenäs och förutom att stridsleda flygplan har
Isac fått åka med i JAS 39 Gripen under en
övning. Inte nog med det, han har även åkt
transportplan, C-130 Hercules, då de övade
fällning av last. Utöver de två veckorna har
Isac tidigare praktiserat vid strilbataljonens
kompani i Luleå.
”Under kursen och praktiken träffar man
blivande kollegor, både elever och lärare”, berättar Isac Östman. ”Man blir fort en i gänget
tack vare det öppna klimatet under kursen.”
Eleverna är praktikanter hos en rutinerad
flygstridsledare, det är den erfarne kollegan
som har flygsäkerhetsansvaret under arbetspasset och som därefter kommer med råd
över saker som kan förbättras.
Luftstridsskolan (LSS) inrättades den 1 januari 2005, och är flygvapnets gemensamma
kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Skolan bedriver utveckling av materiel, metoder och förband som är verksamma inom luftarenan. Även en viktig uppgift
är insatser och beredskap, det är luftstridsskolan som ansvarar för den ständiga övervakningen av Sveriges luftrum.
”Det har varit en mycket intensiv utbildning men samtidigt den roligaste och mest
lärorika jag gått”, säger Isac Östman.

Älskar du hundar och vill hjälpa en hund till ett bättre
liv, även om det bara är för ett tag? Då kan du hjälpa
Försvarsmakten som söker nya fodervärdar.
”Vi tar emot så många fodervärdar vi kan. Vi har
kontinuerligt behov av fodervärdar i hela landet. Men
det är en otroligt stor mängd människor som inte vet
att vi existerar och att möjligheten finns”, säger Mikael
Pounu, fodervärdsansvarig.
Försvarsmaktens hundtjänstenhet har i uppdrag att producera 50 dressyrämnen till organisationen och för att få fram de 50 hundar som behövs krävs drygt 200 valpar per år. Valparna
föds på Försvarsmaktens hundavelsstation i norra Sollefteå och i väntan på att de ska lämplighetstestas vid ca 1,5 års ålder behöver valparna någonstans att bo. Det är där du som privatperson kommer in och därför är detta uppdrag bara tillfälligt.
Processen påbörjas med en intresseansökan, efter det görs en intervju och även ett hembesök. Det är bland annat för att titta närmare på förutsättningarna hos dig och din familj. Om
du tidigare har haft hund är det en fördel, men absolut inget krav. Du måste dock ha tiden
och engagemanget att ta hand om en valp. Försvarsmakten står för alla foder och veterinärkostnader, även all nödvändig utrustning för att klara hundens skötsel; klotång, borste, halsband, koppel, matskålar, filt. Dessutom får du får också en mindre ersättning.
Efter 1, 5 år och ett lämplighetstest, bedöms hunden hurvida den kan bli tjänstehund eller
inte. Det är lång tid och svårt att behöva lämna ifrån sig en familjemedlem, men man måste
komma ihåg att man gjort ett bra jobb som uppfostrat den hunden.
Vid frågor, sök kontakt via telefon 0620 - 810 16 eller med e-post till fodervard@mil.se

Julia Gramstrup-Christensen
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Julia Gramstrup-Christensen

Evenemang 2011
Varje år genomförs mängder av övningar i Försvarsmaktens regi. Det kan handla bland annat om grundläggande kunskaper om vapen till storskaliga övningar där alla vapenslag och
delar av försvaret övar tillsammans. De arrangemang som även utomstående är välkomna till
sträcker sig från försvarskonferansen i Sälen till Tall Ships Races. Ett exempel är de försvarsmaktsdagar som den 27-28 maj arrangerades på Karlberg, där bland annat fallskärmshoppning var med som avslutande uppvisningsdel.
Försvarsmaktens evenemang 2011
Övriga arrangemang som försvarsmakten
bjuder in till under 2011 ser du här intill, och Försvarsmaktens Huvudflygdag, Luleå
19 juni
4-10 juli
vill du ha mer information kan du titta på för- Säkerhetspolitiskt sommartorg, Visby
4-8 augusti
svarets hemsida, www.forsvarsmakten.se, un- Tall Ships Races, Halmstad
Försvarsmaktsdag, Skövde
17 september
der fliken ”aktuellt”.
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Magnus satsar på VM-medalj
Magnus Falks karriär började med den hårda utbildningen som fallskärmsjägare på 80-talet. Nu, nästan trettio år senare, har han
som mål att hamna på pallen i VM. Och säsongen har börjat bra.
Text

Tess Nylander

Foto

Rysslands lagledare

agnus gjorde lumpen på 80-talet
som fallskärmsjägare, för att han
var intresserad av just fallskärmshoppning.
”Hade jag varit smart hade jag kollat
med en civil klubb direkt, men jag ångrar inte fallskärmsjägartiden som gav
många roliga och tuffa minnen. Hoppmässigt blev det bara 20 hopp på tio månader, men flera var riktigt minnesvärda.
Därefter började han hoppa civilt år
1992. Det var efter att han insett att han
aldrig skulle bli något golfproffs.
I början av maj 2011 hade Magnus
5 931 hopp i bagaget plus 165 BASEhopp. Nu är han medlem i FGCC, men
när inte de har något eget hoppfält hoppar han i FK Dala.
Det han satsar på i år är att göra över
300 hopp, träna i precisiongungan fem
dagar i veckan och resa på sex tävlingar.

M

Magnus Falk fick
ett fint formbesked
när han blev femma i Adriatiska cupen i Montenegro i
maj. Här träffar
han disken.

XXII Adriatiska cupen i fallskärmshoppning, Bar, Montenegro
2

3

4

5

6

7

totalt

1. DMITRY MAXIMOV, Ryssland

Omgång 1
2

4

0

2

2

1

2

13

2. LASZLO ORSY, Ungern

0

3

1

6

2

1

3

16

3. ISTVAN ASZTALOS, Ungern

3

4

4

4

3

0

1

19

4. ALEKSEY BURENIN, Ryssland

1

7

5

4

2

0

2

21

5. MAGNUS FALK, Sverige

1

7

0

6

3

2

3
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Tävlingssäsongen har startat

Den första har redan varit. Han placerade sig femma på en internationell tävling
i Montenegro i maj. Bland de 30 tävlande fanns flera världsmästare.
”Det kändes kanonbra och min flygning är nog bland det bästa jag gjort. Det
har tagit några tusen hopp att hitta mitt
eget sätt att flyga. Nu sitter det bra och

jag lyckades få kroppen vänd mot målet i
nästan alla hopp, inte bara blicken. Det
är sådana detaljer som skiljer för att komma upp i elitskiktet i världen”, säger han.
Framöver blir det några deltävlingar i
Europatouren. SM i Halmstad och EM i
Serbien i augusti.
”Jag vill sänka mitt personbästa som
är 13 centimeter efter åtta omgånger, till
under 10”, säger han.
Det Magnus har som mål är att komma på pallen i en världscupdeltävling eller
EM och VM. Om han kommer så långt
vill han fortsätta att plocka medaljer.
Förberedelser

Före en tävling är Magnus alltid på tävlingsplatsen en dag innan, träningshoppar, kollar de lokala förhållanderna och
försöker bekanta sig med omgivningarna. Om han inte är först ut tittar han på
de första tävlingshopparna och försöker
se hur förhållanderna ser ut att vara.
”Sen är det bara att vara fokuserad och
köra på”, säger Magnus.
■

Fågel Fenix flyger igen

Foto Willy Boeykens

”Flight of the Phoenix” kallade BJ Worth
hoppveckan han anordnade i DeLand, Florida, under mitten av april. Nästan 200
speciellt inbjudna hoppare deltog, och
med evenemanget ville Worth, känd inte
minst som arrangör för de senaste världsrekorden i storformation, markera omstarten för World Teams ansträngningar
att slå sitt eget rekord på 400. Läs mer
om det på sidan 22.
186 hoppare från 24 länder deltog i
formationen vars form är inspirerad av fågel Fenix (en stor, mytisk och gammalkulturell fågelfigur, ofta avbildad med utbredda vingar och spretande vingpennor).
Samtidigt är det den största formation
som byggts i Florida och alltså rekord för
den staten.
Flera liknande arrangemang planeras
framöver som förberedelse inför nästa
världsrekordsförsök. För mer info, se
www.theworldteam.com
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Rädslan som höjer livskänslan
Vissa klättrar uppför berg, hoppar ur flygplan eller dyker ner
långt under vattenytan medan
andra ser skräckfilmer eller läser deckare. Människor söker
kickar. Men vad är det egentligen som gör att vi söker oss till
saker som höjer rädslan?
Text

Tess Nylander

Foto

Fredrik Eklund

änniskan är en djurart. Överlevnad
är det primära målet. Hos allt levande finns en genetiskt styrd beredskap
som möjliggör en rimlig chans till överlevnad.
”Vår inre beredskap är rätt stor. Det vi
alltid måste vara beredda på är att gå till
motattack eller att snabbt fly undan”, säger Hans Gordon, psykolog.
Nuförtiden lever de flesta i stora städer, där vi har försökt sopa undan de värsta farorna. Städerna har vi byggt relativt
säkra för att kunna stå emot olika typer
av hot, vi har alltså försökt säkra oss.
Men inom var och en av oss finns en
pulserande beredskap för kamp och flykt.
Hos många känns det som att det tidvis
är tråkigt när man får för lite att göra.
”Det är det som gör att många av oss
söker oss till faromiljöer, mest för att förstärka känslan av att man faktiskt lever”,
säger Hans.
En del nöjer sig med biografernas filmer eller att sitta framför datorn eller
TV:n. Det ska vara action, rätt våldsam
sådan. En del läser deckare som gärna får
innehålla mord och hetsjakter.
Söker livets gränser

Andra söker sig till någonting mer fysiskt
våldsamt. Man dyker från höga klippavsatser ner i vatten, kastar sig ut från flygplan med en skärm på ryggen, eller så går
man till en kampsportklubb bara för att
få slåss på riktigt.
”Det är nu man tycker att man lever.
Blodet pulserar och ger upphov till en
förhöjd livskänsla”, säger Hans.
Det är alltså rätt många som söker utmaningar som hör till livets gränser. Inte
för att i första hand bli rädda utan mer
för att möta och uppleva risker som man
vill lära sig behärska. Man kan säga att
rätt många söker sig till miljöer och situationer enbart för att få uppleva en
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Fredrik Eklund

M

kontrollerad känsla som inte går överstyr
och bara åstadkommer panik.

gen att lindra smärta och obehaglig stress
och förhöja viss kroppslig njutning.

Mer dramatiskt förr

Endorfin lindrar smärta

Förr i tiden var vardagen mer dramatisk
och då behövdes inte några extra tillskott
av fart och flykt.
”Jag tror det var annorlunda förr. Om
vi går riktigt långt tillbaka i tiden, levde
man som ett med naturen. Man var nästan konstant i ett levande spänningsförhållande. Den dagliga frågan var om man
skulle hitta och döda några ätliga djur
och om maten skulle räcka över de olika
säsongerna”, säger Hans.
Adrenalin är ett hormon som utsöndras när stressen ökar. Det får pulsen att
öka och blodtrycket att stiga. Musklerna
spänns och håret på kroppen börjar resa
sig. Allt för att man ska vara beredd på
både kamp och flykt.
”Adrenalinet i sig är knappast njutbart, det som ger oss en förhöjd lustkänsla är endorfinerna som går att likna vid
morfinpreparat. Så när vi talar om adrenalinkickar menar vi oftast endorfinkickar. En del människor blir helt beroende
av att få sin endorfindos varje dag. De
kör stenhårt i gymmet, eller hoppar regelbundet fallskärm”, säger Hans.
Endorfin är också ett hormon, men
det har delvis en annan uppgift, nämli-

Om du till exempel tävlar i ett cykellopp
och det gäller att cykla så fort som möjligt för att slå dina motståndare kommer
du att behöva utsöndra mycket adrenalin
för att orka. När det börjar bli för jobbigt
för kroppen frigörs endorfiner för att
lindra smärtupplevelserna.
Före ett fallskärmshopp utlöses mycket adrenalin redan när utrustningen tas
på och remmarna dras åt. I själva hoppet
är det massor av adrenalin i rörelse. Om
endorfinerna ska utlösas
beror nu på vad din hjärna informeras om. Det
räcker sannolikt med att
tänka: "Nu får det inte
gå åt helvete här!" för att
endorfiner sprutas runt i
kroppen.
Det är som om kroppen gör sig beredd på att
det skulle kunna gå riktigt illa. Men plötsligt
när man väl hänger i
skärmen känner man sig
märkligt lyckligt. Det är
det man kan kalla endorfinkick.
■

Ett visst mått av
rädsla gör att vi känner oss mer levande. Den känslan går
inte att ta miste på i
den här elevens
ögon som här gör
sitt första hopp.
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Anette
Att hoppa tandem, åka till

Australien och stå på kinesiska
muren var några saker som
stod på Anette Anderssons attgöra-någon-gång-i-livet-lista.
Efter tandemhoppet är listan
glömd. Lika bra det, när man
har fallskärmsverksamheten
som heltidsjobb finns inte
mycket tid över till annat.

Text

Virginia Åslund

Foto

Martin Eidesten

F

rån och med i år har Anette jobbat heltid på Nyköpings fallskärmsklubb. Officiellt är hon elevansvarig och tandemansvarig. Men hon får samtal och e-post om
allt möjligt. Anette har ryktet om sig att
hon alltid har koll på vad som händer angående klubben så hon får stå ut med det.
Telefonen går varm nio till fyra alla vardagar i veckan.
”Det är inget jobb man blir rik på men
hur många får jobba med det man älskar?”
säger Anette.
Nyköpings fallskärmsklubb har under
de senaste åren, kort sagt, haft otur med
flygplan. Efter många om och men lyckades klubben äntligen skaffa sig en alldeles
egen AN2. Glädjen över att klubben äntligen hade ett eget flygplan blev dock kortvarig. Det visade sig att flygplanet inte var
godkänt för att släppa hoppare enligt
svenska regler för AN2. Nyköpings fall-
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ANETTE
ANDERSSON
Född: 1979
Bor: Nyköping
Klubb: Nyköpings fallskärmsklubb
Yrke: Konsult för Nyköpings
fallskärmsklubb
Började hoppa: 2006
Antal hopp: I skrivande stund 440

skärmsklubbs styrelse med ordförande i
spetsen satte genast igång med att ringa
samtal och läsa på om vad som behövde
göras för att få flygplanet godkänt för fallskärmshoppning. Det visade sig vara lättare sagt än gjort, eftersom detta aldrig gjorts
tidigare. Styrelsemedlemmarna, inklusive
Anette, avsatte sina lediga timmar till att
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Hoppsäsongen på NYFK
har precis börjat, Anette står som hoppledare.

Martin Libelt

23 juli 2008. Hopp nr
222 på Bermuda-boogiet. Anettes (längst
bort) första ballonghopp med kompisen Filippa Ohlsson. ”Herre
jösses vad vi skrek och
åh så roligt det var”.
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gräva ner sig i flygplansfrågan. De insåg
snabbt att det inte räckte till. Klubben
behövde någon som kunde jobba med
detta på heltid istället och få ordning på
klubben. Förslaget blev Anette som övriga medlemmar gick med på. Hon hade
ju redan hade en fot i några av klubbens
andra frågor.
Anette sa upp sig från dåvarande jobbet
på en lampaffär och flyttade från Stockholm till Nyköping. Med ett beundransvärt tålamod och Sveriges kanske trevligaste telefonröst satte hon igång att nysta i
flygplansfrågan och jobba som konsult på
Nyköping fallskärmsklubb på heltid.
Första kärleken

Kärleken till fallskärmshoppningen uppstod för Anette efter två tandemhopp.
Som många hade Anette en gång i tiden
en lista på saker hon ville göra någon

fallskärm. Det vill jag verkligen rekommendera alla nya hoppare. Åk på ett kalottflygarläger och inse vad ni kan göra
med den där trasan över huvudet!
Förra året inträffade Anettes första reservdrag, på hopp nummer 407. Det var
inblåsning på halva kalotten som dök direkt. Linorna hamnade i ”offset” och hon
låg på rygg med kraftig snodd och rote-

Foto: Anettes mamma

gång i livet. Till exempel att hoppa tandem och första gången åkte hon till
Stockholms fallskärmsklubb med ett
gäng kompisar.
”Det var den bästa känslan som jag
hade varit med om” minns Anette.
Intresset för fallskärmshoppning började där men hann svalna. Andra gången
följde hon med en arbetskollega till Nyköpings fallskärmsklubbs hoppfält och
när hon kom ner väcktes känslorna för
fallskärmshoppningen igen. Då frågade
klubbmedlemmarna: ”Varför börjar du
inte hoppa fallskärm då?
”Kan lilla jag hoppa fallskärm?” frågade Anette tillbaka.
Detta var 2005 och året därpå, den 18
juni gjorde hon sitt allra första hopp.
Anette gick den konventionella utbildningen. Egen rigg och övrig utrustning
var fixat innan utbildningens sista hopp.
Sedan dess har hon har varit Nyköpings
fallskärmsklubb trogen.

Anette med sina älskade syskon i åldersordning.
Bilden är tagen på Anettes 30-årsfest med femtiotals rock n’ roll-tema. Från vänster; Anette,
Annelie, Angelica, Conny och Helene.

Helene Andersson, lillasyster

Mångsidig hoppning

Under sina år i sporten har Anette hunnit med 440 hopp, två FlajFlaj-läger och
två kalottflygarläger. Sittflygning är det
hon är allra bäst på i luften men hon
skulle vilja bli bättre på att magflyga och
flyga på huvudet. Denna säsong vill hon
lära sig att filma tandemhopp. För att
öva hoppar hon efter tandem och låtsasfilmar. På senare tid har hon även lärt sig
att uppskatta fallskärmsflygning.
När Anette hade gjort ungefär 60
hopp anmälde hon sig till ett kalottflygarläger (Swoopcamp) i Gryttjom.
”Min första tanke var att alla andra har
över 1 000 hopp, vad gör jag här? Men
det visade sig vara en fantastisk vecka.
Jag lärde mig att flyga och uppskatta min

Jag och Anette har
aldrig direkt umgåtts tidigare.
Mycket beror väl
på att det skiljer så
många år emellan
oss - men på senare år har vi kommit
varandra närmre
och blivit kompisar. Mycket beror på
fallskärmshoppningen.
När hon var ny i sporten fanns det
inget annat i hennes liv. Hon pratade
bara om hoppningen. Man blev lite trött
på henne när hon hela tiden sa att det
var som ett lantställe där alla är kärvänliga och tycker om varandra. Anette
är ganska duktig på att berätta historier och berättar alltid med sådan inlevelse och jag tänkte att hon överdrev och
trodde inte riktigt på allt hon sa.
”Det spelar ingen roll hur gammal
man är eller vad man jobbar med. Alla
har samma intresse och det är så vi
har hittat varandra” brukade hon tala
om för mig. Till slut åkte jag dit för att
se vad det var hon pratade om. Och
såklart talade hon sanning. Jag föll också för detta lantställe – fast på marken.
Anette har alltid varit en förebild för
mig. Jag har tittat på henne med stora
blå ögon och när jag var liten tänkte jag
att jag vill bli som hon. Jag tycker inte
hon har förändrats från när vi var barn.
Hon har alltid gjort saker på sitt eget
vis, gått sin egen väg och byggt sina
egna drömmar. Hon är en fantastisk
människa som jag tror att man har väldigt svårt att inte tycka om. Hon är så
enkel på alla plan och släpper in alla i
sitt liv. Hon är kärvänlig och kramar om
alla som finns runtom henne. Men hon
kan också vara allvarlig och plockar då
fram sin seriösa sida, annars ser man
henne alltid med ett leende.
Antingen tycker man om henne eller
så har man inte träffat henne.

Privat arkiv

Moa Torstenson
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rade fortare och fortare. Efter reservdragsproceduren hängde hon i bärande
reserv på 1 200 meter. Anette tror att det
var flera faktorer som spelade roll. Ny kalott och låglift. Dessutom hade hon bara
några timmar tidigare upptäckt att hon
blivit bestulen på sin kamerahjälm och
höjdmätare. Efter händelsen letade hon
efter kalotten i tre dagar.
”Helt klart den dyraste dagen i min
hoppkarriär”.
Det är den enda tråkiga incidenten för
Anette. Annars är fallskärmshoppningen
det bästa som finns säger hon utan tvekan. Det är bara när hon ska göra första
hoppet på säsongen som det kan kännas
extra nervöst.
”Några veckor innan årsförsta brukar
jag drömma jättekonstigt om nätterna.
Jag drömmer att jag inte hittar några
handtag och att jag trackar hela tiden.
Alltså hela vägen ner till marken. Och i
planet på vägen upp när jag ska göra första hoppet för säsongen är jag så nervös
att jag tänker att jag ska sluta med det
här, sälja utrustningen och börja bowla
istället”.
Men så blir det aldrig. Varje helg åker
Anette till klubben och om hon inte
hoppar står hon som hoppledare. Hon
kommer även vara assistent till kursledaren inför säsongens första elevkurs. Varför hon engagerar sig så mycket i klubben är egentligen ganska enkelt.
”Om ingen gör någonting så händer
ingenting. Den här klubben är en del av
mitt liv och det vore tråkigt om den inte
rullade på grund av att ingen gör något.
Jag har svårt att säga nej när någon frågar
om hjälp också”.
Syskonkärleken

Anette har troligtvis fått sin ansvarskänsla ifrån att hon fick passa sina yngre sys-
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kon mycket när hon själv var yngre. I ett
radhus i Skogås utanför Stockholm växte
hon upp som äldst av fem syskon och de
står varandra väldigt nära.
”De är mina bästa vänner och vi berättar allt för varandra” berättar Anette.
I början var hela familjen lite skeptisk
till Anettes nya intresse men i dagsläget
har hon fått alla syskonen förutom en
syster att göra ett tandemhopp, men ingen har blivit lika biten som Anette. Yngsta systern Helene fick Anette med sig i
tre säsonger till klubben, för att sköta
markan.
När Anette började hoppa var fallskärmshoppning det enda hennes vänner
fick höra henne prata om. Till slut tröttnade de på hennes historier om frifall
och fallskärmar och sakta men säkert
rann vänskapen ut i sanden med de flesta. Även hon märkte att hon själv inte var
intresserad av någonting annat än just
frifall och fallskärmar.
”Jag åkte hellre ut till klubben än att
gå på någon fest. På så sätt tappade jag
kontakten med många av mina vänner.
Men det var det värt varenda gång.”
Istället fick hon nya vänner på klubben, som inte tröttnade på fallskärmssnacket. Men syskonen får fortfarande
stå ut.
Andra kärleken

Anette fick upp ögonen för en av klubbmedlemmarna när det skulle renoveras i
klubbstugan en vinter. Två månader senare blev de ihop, Anette och Tobias.
”Han är raka motsatsen till vad jag är.
Jag går rakt på och pratar oavbrutet medan han är lugnare och mer eftertänksam. På marken är vi som natt och dag,
men i luften är vi synkade och läser av
varandra perfekt”.
Det är hoppningen de har gemensamt
och de båda gillar bäst att friflyga.
”Det skulle vara kul att gå vidare med
friflygningen till tävlingsnivå men vi får
se hur det blir”, säger Anette.
Tobias som bor i Nyköping åkte till
Stockholm varannan helg för att träffa
Anette och varannan helg åkte hon till
Nyköping för att hoppa och träffa Tobias. Att ta beslutet att jobba för klubben
var därför enkelt av flera anledningar.

Hedblom. Ingemar hade en personlig
koppling till flygplanet i fråga och han
visade sig ha jobbat på Transportstyrelsen. Tillsammans skriver de ihop ett brev
och två veckor senare fick de den glada
nyheten att flygplanet var godkänt för
fallskärmshoppning, lagom till säsongen
skulle börja.

Från vänster; Rune Leindahl, NYFK:s chefspilot som alltid fixar och
meckar med planet,
Anette och Ingemar
Hedblom som hjälpte
till att svenskregistrera
AN2:an i bakgrunden.

Ny lista

Den gamla listan är som sagt bortglömd
sedan länge och har ersatts med en ny. På
den står det bland annat att alla i Nyköpings fallskärmsklubb ska lära sig att tanka. Det står också att denna säsong ska
det utbildas tio nya hoppledare. Den har
Anette tagit fram med hjälp av de andra
styrelsemedlemmarna.
”Nyköpings fallskärmsklubb är en relativt liten klubb och det gäller att alla
hjälps åt. Arbetsfördelningen är ganska
ojämn just nu men jag ser optimistiskt
på årets säsong. Det allra viktigaste denna säsong är att vi ska hoppa så mycket
det bara går och att vi tillsammans ska ha
så roligt vi bara kan” säger Anette. ■

Anette på midsommarboogie i Skåne förra
året. Väntar på storformationen. Pojkvän Tobias i bakgrunden.

Slussad till Transportstyrelsen

Och så var det det här med att registrera flygplanet för fallskärmshoppning enligt de svenska reglerna för AN2. Efter
många telefontimmar och efter att ha
blivit slussad omkring ett par gånger stod
det klart att Anette måste skriva ett brev
till Transportstyrelsen och motivera varför de ska godkänna flygplanet för fallskärmshoppning. Hon kom i kontakt
med den pensionerade piloten Ingmar

Karim Mostafa

Anette är vår
klubbmorsa. Hon
är på något sätt
alltid inblandad i
klubbens alla göromål. Hon fixar
allt man förutsätter ska finnas på
en klubb, allt från
flygplansolja till glödlampor.
Hon är väldigt målmedveten och totalt teknikfientlig. Men oavsett vad
hon än tar sig an att göra gör hon
det med ett leende som sträcker sig
till öronen. Har man inte träffat Anette än så rekommenderar jag det, leendet är minst sagt smittsamt!
En sak folk kanske inte vet om
Anette är att hon har två fobier; fötter och spindlar. Men ändå har hon
en tatuering av en spindel och av ett
fotavtryck!

Jane Doe

Patrik Forsberg, hoppkompis NYFK
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Utländsk dominans på nedko

Martin Eidensten,

Basic camp

Några av världens bästa FS-coacher kom återigen
till Gryttjom för den sextonde upplagan av Basic
camp. Lägret lockar allt fler utländska deltagare
och för första gången var svenskarna i minoritet.
Text

Anna Oscarson

Foto

Martin Eidensten, Kim Åkerblom

asic camp startades av Lukas Knutsson på 90-talet. Han ville höja nivån
på svensk hoppning och kom därför på
idén att ta hit den yttersta världseliten för
att coacha. Många duktiga FS-hoppare
har skolats på lägren genom åren. Vanligtvis brukar det vara i två veckor men i
år valde arrangerande Lena och Micke

B

Kaulanen att korta ner det till en vecka.
Detta för att antalet anmälda inte var tillräckligt för att få två veckor att gå runt
ekonomiskt.
I år hade Joey Jones, Sarah Connor
(tidigare Smith), Marco Arrigo och Seth
Ericson anlitats som coacher.

Kim Åkerblom

Stark vind

Basic camp är riktat
främst mot fyrmanna, men lägret avslutades traditionsenligt med några
större formationer. Marco
Arrigo ger här instruktioner..
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Vädermässigt började veckan lite knackigt. Starka vindar gjorde att hoppförhållandena inte var optimala. En hoppare
skadade sig i första liften och därefter
höll coacherna ett seminarium om hur
fallskärmsrullning går till.
Till Basic camp anmäler sig hoppare
på alla nivåer. Vissa deltar med sitt lag
medan andra är med för att öva upp sina
färdigheter och kanske hitta kompisar att
hoppa ihop med i framtiden.
”Basic camp är jättebra att gå för alla
hoppare, oavsett om man vill flyga på
mage eller friflyga. Veckan är väldigt organiserad med många bra seminarier som
tar upp allt från att bryta hoppet säkert
till mental träning”, säger Micke.
Många estländare har upptäckt Basic
camp och i år var hela sexton deltagare
därifrån. Flera av dem har varit på Basic
tidigare. Två finska lag deltog också.
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ortat
Malin Olsson, SFK

Det hoppades alla dagar men de tre första gjordes det en del väderuppehåll. De
två sista dagarna anslöt svenska damlaget
Fire och delvis en återförening av laget
4Pleasure som kom trea i damklassen på
VM 2001 och vann SM året före. Även
Peter Johansson från Skånes fallskärmsklubb slöt upp. Detta var hans elfte Basic
camp i rad. Förra året slutade lägret
mindre roligt för honom, på sjukhus
med ryggskada bland annat, efter att han
tappat ena styrhandtaget inför landning.
De två sista dagarna bjöd dessutom på
riktigt bra väder. På torsdagen inföll
Kristi himmelfärdsdag och i dagens sista
lift råkade en grupp landa ute. Paret som
bodde i gården intill fältet som valdes
som lämplig landningsyta var vana vid
att fallskärmshoppare då och då kom på
besök och bjöd de inte helt oväntade gästerna på vin i trädgården.
Lägret avslutades hoppmässigt med
några schyssta storformationer med flera
poäng. Därefter blev det som sig bör en
avslutningsfest med filmvisning och utdelning av diverse utmärkelser.
■

Antal hopp: Lite mer än 100.
Jag anmälde mig för att bli duktigare
och för att det är roligt att träffa så
många andra hoppare. Min sambo Peter har varit på tio Basic camp innan.
Han är anledningen till att jag börjat
hoppa.
Under veckan gjorde jag mitt 100 hopp. Förra året var det
bättre väder och högre tempo men jag har lärt mig jättemycket.
Nu gäller det att hålla igång kunskaperna så att man inte glömmer det man lärt sig.

Kim Åkerblom

Flera gjorde comeback

Antal Basic camp: Två.

Philip Han, SF
Antal Basic camp: Ett.
Antal hopp: 146.
Jag anmälde mig till Basic för att två killar i klubben berättade att det är väldigt
bra och utvecklande för maghoppare
och hoppare i allmänhet. Att de flyger in
jätteduktiga coacher från utlandet.
Veckan har varit riktigt kul och väldigt
lärorik. Jag har varit i tunneln tidigare och kände att jag fick användning av mina kunskaper därifrån. Jag har fått göra seriösare
randoms och block. Det har varit superkul att testa. Som avslutning fick jag göra tre tolvmannor. Tidigare har jag inte ens gjort
en åttamanna.

Kim Åkerblom

helt plötsligt få det att funka”, säger
Micke.

Sarah Connor, coach från Storbritannien
Coacherna försöker anpassa grupperna så att alla deltagare ska få ut så mycket
som möjligt av veckan. Vissa får börja i
mindre grupper och hoppa tillsammans
med en coach.
”Coacherna jobbar heltid med att
coacha. De är väldigt proffsiga och kan
få hopparnas svagheter att bli styrkor.
Genom att säga något litet tips kan de

Nationalitet: Storbritannien.
Antal Basic camp: Har coachat tre år i rad.
Antal hopp: 4 000, började år 2000.
Meriter: Världsmästare 2008, VM-silver 2010, brit-

Deltagare: 30 hoppare
deltog hela veckan,
nio till anslöt de sista
två dagarna.

ett europeiskt sätt. På så sätt får deltagarna den bästa informationen från hela världen.
Under Basic camp har deltagarna möjlighet att

tisk mästare 2007 och 2008, deltog i världsre-

göra hoppen som många hoppare drömmer om att få

kord i storformation 2009.

göra under hela sin karriär.

Det här är ett fantastiskt event. Jag har aldrig sett något liknande. Sedan 2007 har jag rest runt jorden och

Fakta Basic Camp 2011

Vi som coachar har olika sätt. Joey har ett amerikanskt östkustsätt, jag har ett västkustsätt och Marco

coachat i bland annat USA, Storbritannien, Portugal,
Spanien och Ryssland.

Atmosfären är glad och vänskaplig, attityden cool.
Deltagarna är villiga att prova det vi säger till dem.
Administrationen och säkerheten är bra. Synd bara
att det inte är så många här. Fler borde komma.

Två fina hoppkärror såg tilll att
alla kunde hoppa så mycket man
ville, Twin Otter och AN 28.

Nationaliteter: 16 estländare, 8 finnar, resten svenskar.
Tidpunkt: 30 maj-3 juni
Filmade gjorde: Andreas Henriksson,
Niclas ”Busen” Olofsson, Fredrik ”Fritte” Tengbom, Tilda Järbel och Nisse
Norin.
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Kim Åkerblom

Coacher: Joey Jones (USA/Sverige),
Sarah Connor (tidigare Smith) (Storbritannien), Marco Arrigo (Italien) och
Seth Ericson (Sverige). De sista två
dagarna även Micke Kaulanen.
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PRYLTORGET

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

P

S Ä L J E S

(16 april) JVX 92 till salu! I riktigt fint skick, aldrig kuttad,
enbart packad inomhus. Har gått ca 700 hopp, nytt linset följer med. Finns för närvarande i Nya Zeeland. Har
samma poppers på slidern som finns på Velo Comp, för
mjukare och mer rakare öppningar. Pris, NZ$2000. Intresserad? Maila Liam Davies för detaljer på liamdavies1987@hotmail.co.nz. Svara på engelska.
(28 april) Komplett utrustning till salu. Huvudskärm,
Sabre2 150 från 2004-04. Skärmen har gått ca 350
hopp, prasslar fortfarande. Rigg, Zerox från 2002-04.
Reserv, PD 143R från 2002-04 (aldrig använd). Cypres
från 2000-12. Utrustningen finns i Linköping. Hade

tänkt mig ett pris omkring 14.000 kr men det är förhandlingsbart. Kontakta Pernilla Lindström, telefon:
70-364 56 52, e-post: pernilla.nordstrom@gmail.com
(9 ma) Säljer världens finaste Velocity 90. Cirka 600
hopp, HMA-700 linor, vit med rosa crossbrace. Pris
13.000:- Säljer även en Velocity 75, cirka 1000 hopp,
Vectran-500 linor, gul och röd med Performance Designs logga. Pris 8.500:- Båda finns i Gryttis men skickas givetvis dit det behövs. Bör bytas linor på båda kalotterna snart, hjälper gärna till med detta om så
önskas. Kontakta Annika Burström, telefon:
070-729 35 49, e-post: annikaburstrom@hotmail.com
16 maj) Xaos-27 108 till salu, från 2008, typ 120 hopp.
Pris 8.500:- Kontakta Henrik Anderson, telefon:
0703-08 09 05, e-post: signthesky@hotmail.com

600 hopp. Linset med JVX trim, bytt vid 400 hopp.
Mörkblå med röda celler. Pris 6.500:- + frakt. Kontakta
Tobbe Eriksson, e-post: eriksson_tobbe@hotmail.com
(19 maj) Folowing a French Skydiving Club liquidation
two Parachuting Aircrafts are for immediate sales “On
the Best offer” principle.
Two aricrafts available: Pilatus PC6 sn 868 and DeHavilland Twin Otter DHC6 sn 153. You will find photos
and technical specifications (Rotables situation, inspection and engines status) on:
For the Pilatus: http://www.consulting
-pegasus.com/pilatus.html
For the Twin Otter http://www.consulting
-pegasus.com/twinotter.html
Those aircrafts are today fully equiped in a Skydiving equipment with no seats and in a flyable conditions. Express your planning and availaibility to view the
aircrafts in France around 300 km south of Paris.
Contact Philippe Schwyter, telefon: +33 (0) 615 074 759,
e-mail: psc@consulting-pegasus.comweb
www.consulting-pegasus.com
(20 maj) Linköpings Fallskärmsklubb säljer nu sitt praktexemplar av Cessna 182, ny motor. Helrenoverades föregående vinter med ny motor, propeller med mera.
Kroppen är i kanonskick utan någon rost. Årsmodell
1971. Önskat pris är 650.000:-, 72.000 €, momsfritt.
Mer information, bilder mm via: http://www.planecheck.com Kontakta Jonathan Ahlqvist, Linköpings
Fallskärmsklubb, telefon: 0769-26 03 00, e-post:
jonah819@student.liu.se
(28 maj) Xaos-27 108 till salu cirka 120 hopp. Pris
8.500:- Henrik Anderson, telefon: 0703-08 09 05,
e-post: signthesky@hotmail.com
(5 juni) Sabre 2, 150 kvadratfot. Har gått 200 hopp, årsmodellen 2008, mycket fint skick. Pris: 8.000 :- Emma
Eriksson, e-post: emer.ehs1@gmail.com, telefon 070930 11 50.

(16 maj) Icarus Canopies VX 89 kvadratfot, 2004-03,

Köpa LFK:s 182:a? Pris 72.000 €. Har ny motor! Telefon: 0769-26 03 00.

KONTAKTA

SFF!

Vill du hellre ha en Pilatus Porter? www.consulting-pegasus.com/pilatus.html
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(29 maj) Begagnade FS-overaller önskas köpas.Har du
en gammal FS-overall eller två liggandes glömda och
oanvända i garderoben där hemma? Linköpings Fallskärmsklubb är i akut behov av inte alltför dyra elev-FSoveraller. Allt av intresse, särskilt i större storlekar. Helst
utan bootisar. Skönt 90-talsfärgade overaller är såklart
särskilt välkomna för den rätta nostalgitrippen! Ring eller maila Elisabeth Wetterlund, e-post:
wetterlund@gmail.com, telefon 0707-594420
(29 maj) Umeå Fallskärmsklubb vill köpa en reservkalott
till en av våra elevriggar. Vi behöver en PD-235 eller liknande. Om ni har en över så hör av er till Peder Nyman,
telefon: 090-12 21 68, 070-652 86 85,
e-post: peder.nyman@ebrevet.nu
(30 maj) Umeå Fallskärmsklubb söker huvudkalotter: En
st Navigator 220. En st Sabre 230 eller Sabre-2 230. En
st Silhouette 230. Kontakta Peder Nyman, telefon:
090-12 21 68, 070-652 86 85, e-post:
peder.nyman@ebrevet.nu
(23 maj´) Vill köpa eller hyra Cypres eller rigg med 170skärm, har du något så hör av dig! Emmi Holmer,
e-post: emmi.holmer@gmail.com

Eller Twin Otter? http://www.consulting-pegasus.com/twinotter.html

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

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

Svenska Fallskärmsförbundet, en frivillig
försvarsorganisation, medlem i Flygsportförbundet och Riksidrottsförbundet.

(15 maj) Crossfire2 109 / Stilletto 107 köpes. Kontakta
Sivan, FKCG, telefon: 0736-7099939, e-post:
lindgren.siv@gmail.com

Beställ material på SFF:s kansli

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

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

(1 maj) Nybörjare söker utrustning. Jag är förhoppningsvis snart klar med min kurs och ska skaffa en komplett
utrustning. Har ni några grejer liggande som ni vill sälja
så hör gärna av er. Jag väger 80 kg, så skärmar över
210 kvadratfot är av intresse. Kontakta Joakim
Hübinette , e-post: jockehubinette@msn.com

• PR-film, inspelad 2006,
för att ha i marknadsföringssyfte.
• Drogteststickor.
• Skade- och tillbudsformulär.
Styrelsen
Ordförande: Ronny Modigs,
e-post: ordforande@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

K Ö P E S

Ekonomi: Stefan Nilsson, e-post: kassor@sff.se
PR & information: Fredrik von Schmalensee,
e-post: schmalensee@sff.se
Förbundsjurist, allmänrättsliga frågor, avtal, försäkringar: 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
Suppleant: Jens Eklöf, e-post: jens.eklof@home.se

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

Valberedningen:

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

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

Tävling: Jens Eklöf, e-post: jens.eklof@home.se

John Cargill Ek (sammankallande), e-post: jce@jcd.se

Flygsportförbundet: Ronny Modigs, e-post:
ordforande@sff.se
och Jens Eklöf, e-post: jens.eklof@home.se

Christian Schlater (suppleant),
e-post: schlater@headdown.net
Lennart Vestbom, e-post: lennart@fgcc.nu
Transportstyrelsen har till Svenska Fallskärmsförbundet delegerat tillsynen av
sporthoppning med fallskärm i Sverige.

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

Storformationerna på Gryttjom från Twin Otter och AN28 är tillbaka efter några års uppehåll.
Lite om Big Way på sidan fem i detta numret. Och ännu större – så stort det bara är möjligt – på sidan 22.
Foto: Hans Berggren.

