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T i l l S k y ca m p på E v e r ö d
Vertikalt världsrekor d – 138
SM 2012 – comeback för inter mediate

Fantastiska ni
Sådana här gånger är det en lyx att få vara redaktör. Vi
har fått så många fina bidrag till det här numret. Jätte fina bilder tagna runt om i landet. Långt ifrån alla har
tyvärr fått plats.
Vissa vintermånader kan det vara lite skralt med
bildmaterialet men det har definitivt inte varit problemet den här gången. För att göra alla härliga bilder lite
mer rättvisande är hela numret i färg. Varsågod och
njut!
Och tack till alla er som skickar in bidrag. Fortsätt
med det. Även om din bild inte kom med i det här
numret så behöver det inte betyda att den inte var tillräckligt bra. Vi hade nog kunnat göra minst ett till lika
bra nummer med bilder som fick stå över.
Vädret är ett ständigt återkommande samtalsämne.
Inte så konstigt eftersom vi har en så väderberoende sysselsättning. På ett Basic camp i Gryttjom för några år
sedan fick jag mig en tankeställare. Den mycket erfarne
coachen Pete Allum berättade om sin inställning till
vädret. För honom spelade inte vädret någon större roll
– det var bara väder, sa han.
Jag fattade inte riktigt först vad han menade. Efter
att som han ha gjort mer än 10 000 hopp och livnära
sig på att coacha andra fallskärmshoppare, hur kan han
inte bry sig om vädret?
Vi skulle precis lasta in i planet och det var inte tillfälle att be honom utveckla sitt resonemang. Men det
jag tror att han menade var att man inte kan göra så
mycket åt vädret. Det hjälper inte att man retar upp sig
över att det är dåligt så det inte går att hoppa. Istället får
man försöka göra det bästa av situationen. Och när det
väl blir bra väder får man ta tillvara på dessa ögonblick.

Några som verkligen fick träna sig i denna konst var
deltagarna i Big way camp. På en vecka blev det bara
sju hopp men trots detta höll de humöret uppe.
Då var vädret bättre under SM. Tävlingen kunde genomföras i rekordfart. Ett stort glädjeämne var att fallskärmsförbundets satsning på Börja tävla-helger verkar
ha gett resultat. Flera intermediatelag ställde upp. Det
är dessa hoppare som kommer att vara våra framtida
landslag så det är mycket viktigt att det finns en återväxt. På senare år har vi sett en tendens att bara de riktigt hårdsatsande och redan etablerade lagen vågar ställa
upp. Vad händer då när de avslutar sin satsning? Förhoppningsvis behöver vi inte få reda på det nu.
Självklart gläds vi också med Karl Jensen, Petter
Jönsson och Peter Nilsson som var med och satte nytt
världsrekord i storformation. Läs mer om rekordhoppet
på sidorna 26-27.
Med önskan om en fin höst!

... det är bara väder.
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Kalendariet. Lösryckt,
notiser om smått och gott.
Ordförandespalten,
Ronny Modigs.
SM 2012 – comeback
för intermediateklassen.
Smålands nya Airvan.
Riksinstruktören, Petter
Alfsson-Thoor – dina kompisar.
Incidentrapporter.
Skycamp, lyckat
midsommarboogie i Skåne.
VFS-läger i Gryttjom.
Utmärkelse till Stefan
och Annika Burström.
Fönster mot sommarsverige.
Velociraptor,
skräddarsydd hoppning.
Bänkås family week.
Regn utmanade Big way.
Nytt världsrekord i headdown.
Nyfiken på Björn Edström.
Fallsvenskan rullar på.
Skydive Dubai satsar på
att bli störst och bäst.
Så kontaktar du folk i SFF.
Bakfotot!

Omslaget:
Isac Östman i Dynamic freefly, Cirrus Göteborg,
tar sikte på fotografen under SM i Vårgårda.
Foto: Robert Rydén.

Ansvarig utgivare
Ronny Modigs
Svenska Fallskärmsförbundet
Telefon: 0706-04 06 10
E-post: ronmod@gmail.com
Chefredaktör
Anna Oscarson
Marmorgatan 23
432 38 Varberg
Telefon: 0702-01 52 11
E-post: anna.oscarson@gmail.com
Redaktörer – planering och texter
Martin Eidensten
Flyglärargatan 7
128 36 Skarpnäck
Telefon: 0703-33 90 21
E-post: martin@eidensten.se
Virginia Åslund
Gamla Tyresövägen 310
121 33 Enskededalen
Telefon: 0702-87 00 34
E-post: virginia.aslund@gmail.com

Svensk Fallskärmssport nr 3, 2012

Produktion
Layout, originalarbete, bildredigering
och distribution:
Anders Nyqvist,
Himmelsdyk,
Box 110,
438 23 Landvetter
Telefon 031–91 88 01
Fax 031–91 88 02
E-post: himmelsdyk@telia.com
Annonser
Anders Nyqvist, Himmelsdyk,
adress som ovan.
Signerade artiklar
Signerade artiklar speglar författarens
bild av verkligheten och inte nödvändigtvis Svenska Fallskärmsförbundets.

Insänt material
Redaktionen ansvarar endast
för beställt material. Vi förbehåller oss rätten att redigera insända texter. Godkännande av publicering i SFS är samtidigt
publiceringsgodkännande av
det tryckta materialet som en
lågupplöst PDF-fil på hemsida
tillhörande SFF eller SFS.
Utgivning
4/12: vecka 43
5/12: vecka 51
1/13: vecka 12
2/13: vecka 22
3/13: vecka 33

Kontakta
redaktionen
för besked
materialdag.

Adressändring
Medlemmar i Svenska
fallskärmsförbundet (SFF)
skickar adressändring till SFF
(se nedan). Endast icke-SFFmedlemmar skickar adressändring till Himmelsdyk (se
ovan ”Produktion”).

Prenumeration
Fem nummer inom Sverige
349:- till bankgiro 5650-9433,
Himmelsdyk.

Svenska
Fallskärmsförbundet
Sjöhagsvägen 2
721 32 Västerås
Telefon kansli / RI: 021-41 41 10
Fax: 021-41 541 19
E-post kansli: info@sff.se
Hemsida: www.sff.se

3

t
e
i
r
a
d
n
e
l
Kap
å gång

Falks bästa precisionstävling
Hårdsatsande Magnus Falk har tävlat igen efter SM,
denna gång på ParaWCS i Belluno, Italien med glädjande resultat. På åtta omgångar blev det totalt tio cm på
tvåcentimeters-disken vilket gav en 22:a placering bland
192 deltagare. Värt att nämna är att det är bästa
svenska prestationen sedan Reijo Asikainen tog brons
på VM 2004. Näst styr Magnus kosan mot ParaWCSfinalen i Locarno, Schweiz och sedan till VM i Dubai.

SEPTEMBER
NOVEMBER
15-18/11 Tunnelcamp i Prag,
mer information:
www.basementproduction.se

15-16/9 SM i speedformation hos
fallskärmsklubben Aros, kontakt:
ordf@fkaros.se

17-18/11 SFF:s förbundskonferens,
mer info: www.sff.se

29/9 FS4-Scramblen hos
Fallskärmsklubben Aros, kontakt:
ordf@fkaros.se

DECEMBER

OKTOBER

13-19/12 Tunnelcamp i Prag, mer
information:
www.basementproduction.se

3-9/10 Tunnelcamp i Prag:
www.basementproduction.se

29/11-10/12 VM i Dubai.
27/12 - 5/1 Dubai Winter Festival, mer
info på www.skydivedubai.ae

13/10 KM i precision hos
Fallskärmsklubben Aros, kontakt:
ordf@fkaros.se

JANUARI

26-28/10 Actionweekend i Dala
fallskärmsklubb, mer info:
www.frittfall.nu

26/1 Stockholm Skydive Filmfestival
Mer info på www.skydivefilm.se

Ännu en högfartslandning gick fel
En allvarlig landningsolycka inträffade på FKCG:s sommarhoppfält i
Näsinge i början av juli. Martin Libelt från FK Aros gjorde en 270-graders högfartslandning på Näsinges högfartszon under sitt första hopp
för dagen men missbedömde och träffade marken mycket hårt. Martin har cirka tio år i sporten, har gjort drygt 1000 hopp och hoppade
vid tillfället sin 90 kvadratfots Velocityskärm .
Organisationen på plats gjorde ett bra akut omhändertagande och
Martin fördes med ambulanshelikopter till sjukhus. Skadorna var allvarliga och det var ett tag osäkert om han skulle klara sig. Inre organ
och lårben krossades vid nedslaget, han fick dessutom en mycket allvarlig ryggfraktur. Operationerna var framgångsrika men han är nu
förlamad från bröstet och nedåt.
SFF håller på att utreda olyckan, och i nästa nummer av Svensk
Fallskärmssport publicerar vi en intervju med Martin.

✁

Vingoverallrekord

Jean-Luc ”Skydog” Picard

Ingen har väl missat Gary Connerys hopp utan fallskärm? Filmklipp på hoppet som alltså satte
världsrekord i att landa säkert
utan fallskärm har cirkulerats flitigt och uppmärksammades till
och med utanför hoppvärlden.
Den brittiska stuntmannen hoppade den 23 maj från en helikopter och landade säkert i en landningsbana uppbyggd av 18 000
pappkartonger.
Prototypoverallen som användes har en stor flygyta vilket ger
en långsam nedåtfart. Connerys
flygtur från 730 meter tog 35
sekunder.
”Om man tittar på filmklippen
från hoppet så kan man sekunden innan landningen se hur
Gary flärar för att ytterligare sänka farten genom att vinkla upp
kroppen likt ett flygplan inför
landning.”, utvecklar Tomas Sevén som själv är en erfaren vingoverallhoppare och känner att
han inte skulle vilja prova.
”Även om Gary överlevde så
verkade det inte speciellt bekvämt att landa på magen i ett
kartonghav. Dessutom med det
säkerhetsklimatet som vi har
känns det väldigt långt borta att
något sådan skulle hända i Sverige, det finns redan rätt bra lösningar för att landa efter ett
wingoverallhopp”, fortsätter han.

Den 15 juli lämnade Jean-Luc ”Skydog” Picard sin
matte Carolina Mallwitz och sina vänner i Gryttjom. Hela sjukdomsförloppet gick fort och han var
tyvärr utom räddning. Under sina nio och ett halvt
år besökte han flera av Sveriges hoppklubbar och
spenderade många somrar i Gryttjom.
Den 30 juli spred Carolina hans aska över
Gryttjom under ett elvamanna-flockdive. En självklar begravning för en skydog.

FALLSKÄRMSBINGO
Alla har vi ju suttit bredvid den där som med det
fyndiga flinet sagt ”Vad
händer om inte reservfallskärmen vecklas ut?” eller med den nyfikna släktingen som vill göra ett
tandemhopp med dig som
blivit nykläckt A-certare.
Men nu kan våra whuffos
vanligaste frågor komma
till användning. Tävla
med en hoppkompis genom att kryssa för fraserna nästa gång du hör
dem. När du har fyra i
rad, vågrätt, lodrätt eller
diagonalt, har du vunnit!
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Är du inte
höjdrädd?

Är det inte
farligt?

Om jag bokar ett tandemhopp får
jag hoppa
med dig?

Kan du
packa fallskärmen
själv?

Hur vet du
var du skall
landa?

Kan man
andas i frifall?

Vad händer
om inte reserven kommer ut?

Hur vet du
vilken höjd
du är på?

Gör det ont
att landa?

Hur vet du
när du skall
dra fallskärmen?

Kan man
hoppa genom moln?

Har du
krockat med
en fågel?

Har du
landat i ett
träd?

Är du inte
nervös?

Vad gör
man i
luften?

Du hoppar
alltså själv?

Svenska cupen 2
Andra delen av Svenska Cupen hölls hos FK Skåne. Fyra lag, alla från Skåne, ställde upp.
”En officiell inbjudan kom ut ganska sent. Det
var första gången jag anordnade något sådant,
men det blev ändå en bra cup till slut” sammanfattar Kristian Nilsson som var värd.
Resultat i VFS, fem omgångar:
Trololo Freefly (SFK): totalt 14 poäng, snitt 3,50.
Fanboyz (SFK): totalt 3 poäng, snitt 0,75
Resultat i FS4, fyra omgångar:
Tajm (SFK): totalt 16 poäng, snitt 4,0.
E Revival (SFK): totalt 13 poäng, snitt 3,25

Tandem för gammal hoppare
I slutet av juli fick tandempiloten Gunlög Edgren äran att ta
med sig en före detta hoppare och klubbmedlem i Stockholms fallskärmsklubb upp i luften. Det var Ingvar Dahlgren, född 1935, som gjorde sitt andra tandemhopp men
44:e fallskärmshopp. Han började hoppa 1957, har hoppat i Tierp, i Flugebyn och på några andra ställen.
”Det var jättekul att träffa honom och han visade upp sin
gamla loggbok. Hoppet före gjorde jag med hans dotter
som också gjorde sitt andra tandemhopp”, säger Gunlög.

Johnny Åhman

2
1
0
2
14-16/9 NM i friflygning och VFS i
Gryttjom, Stockholms
fallskärmsklubb. Kontakt:
boel@boel.se

Anders Q

LÖSRYCKT
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Johannes Bergfors

LÖSRYCKT
Flajflaj
Tidigare i år invaderades Lake Elisnore i Kalifornien av skandinaviska fallskärmshoppare, deltagare i det årliga Flajflaj-lägret. Förutom att
4 500 hopp gjordes under två soliga veckor av
coacher i världsklass hölls oförglömliga fester i
typisk skandinavisk anda. För att delta på nästa års läger, kontakta: flygfritt@gmail.com
På bilden till vänster syns Mauri Väistö leda
ett vinkelhopp i headup över Lake Elsinore.
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Kvinnligt världsrekordförsök

Johan Karlsson norsk mästare i distans

I slutet av nästa år finns det planer på att försöka sätta
ett nytt världsrekord i friflygning med enbart kvinnor. Datumet är 26 november till 1 december 2013, alltså under Thanksgiving-boogiet i Skydive Arizona.
Nuvarande rekord är en 41-manna och den sattes
2010. Organisatörerna Amy Chmelecki, Sara Curtis,
Melissa Nelson, Domitille Kiger och Anna Howerski är ivriga över att försöka slå det och har redan börjat planera uppvärmningsläger.
Åtminstone ska det nuvarande rekordet försöka slås
med 20 personer till och organisatörerna vill inte sätta
upp någon gräns för hur stort det kan bli. Flygkapacitet
finns så det räcker.
”Många talangfulla tjejer utvecklas hela tiden så vi vill
inte sätta någon begränsning för hur stort vi kan köra”,
säger Amy Chmelecki.
Den som skulle vilja vara med på världsrekordförsöket
uppmuntras att anmäla sig till något eller några av uppvärmningslägren. Förutom de läger som listas här kommer det även att bli läger i Europa. Datum för dessa
meddelas senare.

Fallskärm Gefle Crew Clubs nya swoopingess Johan Karlsson var i Voss, Norge och tävlade i swooping vid den så kallade Ekstremsportveko. Tidigare i år tränade han på DeLand, Florida men bröt foten under en tävling och fick lägga tävlandet på hyllan ett tag. Väl hemma och efter att han kurerat
sig inledde han tävlandet igen i Norge. Det blev en bra premiärtävling, som även gällde öppna norska
mästerskapen. Det gick strålande i distans och de två hoppen på 92,89 respektive 57,2 meter räckte till guldmedalj i delmomentet. I zonprecision fick Johan bara ett hopp godkänt och till momentet
hastighet kom dåligt väder så de hoppen ställdes in. Resultat:

25-28 oktober 2012 Franskt kvinnligt rekordförsök
friflygning, Pamiers, Frankrike:
Kontakt: domitillekiger@gmail.com

•

22-24 november 2012 Thanksgiving Boogie hos Skydive Arizona. Kontakt: amychmelecki@hotmail.com

•

26-27 december 2012 Invasion Boogie hos Skydive
Sebastian. Kontakt: melissaairheart@yahoo.com

•

29-31 mars 2013 Påskboogie hos Skydive Arizona.
Kontakt: amychmelecki@hotmail.com

•

1-2 augusti 2013 Summerfest Boogie hos Skydive
Chicago. Kontakt: melissaairheart@yahoo.com

•

24-26 oktober 2013 Halloweenboogie hos Skydive
Arizona. Kontakt: amychmelecki@hotmail.com

200
173
146

Hastighet:
Inställt p.g.a. dåligt väder
Totalt:
1. Ian Bobo, USA
2. Håvard Flaat, Norge
3. Daniel Eriksen, Norge
6. Johan Karlsson, Sverige

348
295
288
201

Spännande i danska mästerskapen
Danska laget Airplay med svenska Maria Ondracek
har vi skrivit om tidigare: När de danska mästerskapen avgjordes i sommar lyckades de efter en hård
kamp knipa bronsmedaljen i FS4 AAA, alltså den
mest avancerade klassen.
Landslaget Bodyflight Voluntas vann som väntat
med ett snitt på 15,5 poäng. Tvåa blev laget Veyron
med ett snitt på 12,3 och trea Airplay med 11,8 i
snitt. Kampen om tredjeplatsen stod mellan Airplay, damlandslaget Danish Divas och Chute Me. ”De
flesta trodde att Danish Divas skulle ta bronsmedaljen, dock inte utan kamp, men hotet trodde nog de
allra flesta skulle komma från Chute Me och inte från oss”, säger Maria Ondracek.
Förutom Maria Ondracek (mitt i bild) består Airplay av Lars Rene Petersen, Kjetil Nordin, Nathalie
Kressner och Kenneth Linseth (video) som ersatte skadade Mie Jusjong.

666 på Bermudaboogie

Entusiastiska dalkarlar

Den 30 juli till 3 augusti ägde Bermudaboogiet rum på Linköpingklubbens hemmafält, Skärstad, utanför Motala. 60 deltagare var på plats och hoppade ur Skåneklubbens Beaver och Linköpingklubbens gamla
Cessna 182. Cessnan förde elever och
tandem till höjd medan Beavern fokuserade på att transportera boogiets deltagare.
Totalt gjordes 666 hopp. Det hanns också
med två ballongturer.

Under sommaren skred bygget av Gryttjoms swoop-damm framåt. De mesta jordmassorna flyttades med hjälp av grävmaskin eftersom det handlade om otaliga kubikmeter.
Men när handkraft och precision skulle
till, var dessa tre dalkarlar inte nödbedda.
Med iver och entusiasm tog de sig an
byggplatsen, där deras engagemang både
hördes och syntes ända till klubbstugans
veranda. Där viskades det om ”eldsjälar”
och ”förebilder” och då menade man förstås… från vänster Thomas ”Tummen”
Biehl, Fredrik ”91:an” Eriksson och Ingemar ”Kingmar” Eriksson.
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Anders Bruun Larsen

•

Zonprecision:
1. Ian Bobo
2. John Colclasure
3. Håvard Flaat

Rasmus Ramsbøl

4-5 oktober 2012 Chicks Rock Boogie hos Skydive
Elsinore. Kontakt: Sydney@skydiveelsinore.com

162
149
148

Anders Q

•

Distans:
1. Johan Karlsson
2. Håvard Flaat
3. Ian Bobo
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Några ord från…

2012
intermediate gjorde
Strålande väder gjorde att alla omgångar i årets SM i Vårgårda kunde
klaras av på rekordsnabba två dagar. Intermediateklasserna i FS4 och
friflygning har återuppstått vilket bådar gott inför framtiden.

T

råkigt nog har vi även denna sommar drabbats av en landningsolycka. Förutom att jobba vidare med vår säkerhetskultur och utbildning
har Stockholm byggt en swooppond för högfartslandningar. Det är bra eftersom vi nu kan genomföra träning och tävling på hemmaplan, självklart
under ordnade former.
Avslutningsvis, ytterligare ett stort grattis till
Karl Jensen, Peter Nilsson och Petter Jönsson som
är nya världsrekordinnehavare i friflygning med en 138manna! Det är imponerande!

T

Anna Oscarson

Foto

Robert Rydén, Anders Q

å senare år har vi sett en tydlig trend att
bara de riktigt hårdsatsande topplagen
vågar sig på att tävla. Intermediateklasserna
har helt saknat anmälda alternativt haft ett
anmält lag som därigenom tvingats delta i
den öppna klasen.
Kanske är det Svenska Fallskärmsförbundets medvetna satsning som har gjort att det
var flera intermediatelag som ställde upp i
både friflygning och FS4 i år?
”Det var roligt att det var så många lag
som ställde upp i intermediate och härligt att
se att hoppare från öppna klassen hjälpte till
och coachade intermediatelagen under tävlingen”, säger Peter Denk från arrangörsklubben Cirrus Göteborg.
Tävlingen flöt på väldigt snabbt och smidigt. Det den här sommaren sällsynt skådade
vackra vädret gjorde att förutsättningarna var
toppen. Förutom Pac:en hade Stockholms
fallskärmsklubb flugit över Twin Ottern så
flygkapacitet saknades inte.

P

Oväntad segrare

I friflygningens intermediateklass skrällde
hemmalaget Dynamic freefly som består av

Marie Sjödin, Isac Östman och Jens Lind blad på kamera.
”Det var inte alls väntat för vi visste att det
var tufft motstånd”, säger Marie Sjödin som
är syster till friflygaren Malin Sjödin.
Inför årets säsong hade hon bara gjort 100
hopp. Men i höstas bestämde hon sig för att
satsa på hoppningen och försöka bli riktigt
bra eftersom många av hennes kompisar är
riktigt duktiga friflygare. Spargrisen tömdes
och det blev tunnelresa en gång i månaden
under vintern.
Säsongen inleddes med Flajflaj i Elsinore
och där upptäckte hon att det inte var helt
lätt att överföra kunskaperna hon hade fått i
tunneln till luften. Isac Östman och hon gick
samma elevkurs 2009. Han hade hoppat lite
mer men inte flugit lika mycket tunnel. De
upptäckte att de funkade bra ihop i luften
och gjorde en hel del hopp tillsammans.
”Det var under förbundets träningsvecka i
Näsinge som vi bestämde oss för att börja
tävla ihop. Vi fick väldigt bra hjälp av Janne
(Latvala) och Tommy (Gustavsson).”
Dag tre hade de lyckats lära sig sitt fria
program och fick bygga ut det. De lärde sig
Robert Rydén

rots en väldigt ostadig sommar har det genomförts mycket hoppning, det är glädjande!
Bland annat genomfördes Skycamp i Skåne
före midsommar med mycket gott resultat, bra
jobbat Skånes fallskärmsklubb! Fallskärmsklubben
Cirrus Göteborg genomförde svenska mästerskapen på rekordtid under de få riktigt varma dagarna i sommar. En välsmord organisation borgade
för ett bra mästerskap. SM fick dessutom gott mediagenomslag med inspirerande inslag i bland annat Svt. Ett gott betyg till tävlingsdriven, och de
coacher som drev dessa helger under våren, är att
det var flera lag på SM som var med just på grund
av det initiativet.
Så, ett stort grattis till alla nya svenska mästare!
Jag vill särskilt lyfta fram de som lyckades klara
kraven för att ta sig till VM i Dubai i november,
grattis! Det gör att vi nu är en stor delegation som
åker till VM.

Text

Ronny Modigs
ordförande i SFF
Svenska Fallskärmsförbundet, SFF
Sjöhagsvägen 2 • 721 32 Västerås
E-post: ordforande@sff.se
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Peter Denk från arrangerande Cirrus Göteborg, intervjuas om mästerskapen av Svt:s Västnytt.
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– året då
comeback

CF2 Sekvens Open
hopp nummer:

1

2

3

4

5

6

7

8

Snitt

1. 3G, FKD

9

(7)

9 10

9

11

9

13

10,0

2. Team Entagled, FKCG

(8)

8

8

9

11

9

9

9,0

9

VFS Open

Precision
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totalt

1. Anders Carlsson, LFK

3

0

3

0

5

0

5

1

2

0

19 cm

2. Magnus Falk, FGCC

3

2

15

3

2

1

0

1

1

1

29 cm

3. Michael Alpfors, SFK

0

3

2

2

4

6

2

5

5

2

31 cm

4. Patricio M. Salgado, LFK

12

0

16

3

9

1

2

5

6

3

57 cm

5. Tony Månsson, SFK

6

4

3

6

4

16

4

3

12

16

74 cm

6. Per Thonning, SFK

4

9

16

11

9

2

16

10

16

15

108 cm

7. Uno Alpfors, SFK

9

16

6

16

16

4

16

16

16

0

115 cm

hopp nummer:

1

2

3

4

5

6

7

8

Snitt

1. VTR, FKCG

5

1

5

5

4

6

4

5

4,38

bilden är ett montage

hopp nummer:

Foton på denna sida: Robert Rydén

SM

FS4 Open
hopp nummer:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Snitt

1. Team Bardagi, SF

15

18

18

17

16

16

15

21

17

13

16,6

2. RW5, SF

13

13

15

15

16

14

14

19

17

14

15,0

3. Cado, SF

11

13

12

9

11

12

13

15

15

12

12,3

4. Team FIRE, FKA

10

12

12

13

13

12

9

14

16

9

12,0

5. Smoju, LFK

6

10

11

11

8

7

10

9

9

7

8,8

resultat
Chefsdomare: Zeljko Tanaskovic

Tävlingschef: Robert Rydén

Lars Eklund, till vänster, och Daniel Hagström.

Speedhoppning
hopp nummer:

1

2

5 6

7

Snitt

1. Daniel Hagström, UFK

411,29

424,39

409,83 357,68

3

4

-

-

-

400,80

2. Lars Eklund, ÖFSK

395,92

320,88

422,34 245,55

-

-

-

346,17

Friflygning Open
hopp nummer:

1

2

3

4

5

6

7

Snitt

1. Altair, SF

6,5

7,6

7,3

7,3

5,7

7,8

7,2

7,06

2. Divine, FKCG

6,2

3,9

6,6

6,5

4,5

6,5

6,8

5,86

Altair, Stockholms
fallskärmsklubb.

Divine, FKCG.

FS4 Intermediate
hopp nummer:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. eXact, FKA

12

13

15

12

13

11

12

16

11

15

Snitt
13

2 . Team OnePiece, FKA

5

11

12

10

11

10

6

17

10

10

10,2

3. MAMBaaa, FKCG

1

1

3

4

4

5

2

9

5

6

4

4. SF Sky Force, SF

3

4

4

4

3

3

3

7

3

5

3,9

Till höger: Fredrik
Bylund från friflygarlaget Azoni,
FKD, tog emot
lagets brons.

Lagprecision

Trololo Freefly.

hopp nummer:

1

2

3

4

5

6

7

8

Totalt

1. Linköpings fallskärmsklubb, LFK

15

0

19

3

14

1

7

6

65 cm

2. Skånes fallskärmsklubb – SFK röd

6

7

5

8

8

22

6

8

70 cm

3. Skånes fallskärmsklubb – SFK gul

13

25

22

27

25

6

32

26

176 cm

LFK: Anders Carlson och Patricio Matta-Salgado. SFK gul: Per Thonning och Uno Alpfors.
SFK röd: Tony Månson och Michael Alpfors.
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Friflygning Intermediate
hopp nummer:

Dynamic freefly skrällde.

1

2

3

4

5

6

7

Snitt

1. Dynamic freefly, FKCG

5,4

7,1

5,7

6,2

6,0

6,3

6,2

6,13

2. Trololo Freefly, SFK

3,9

4,9

4,6

4,4

5,7

5,1

4,7

4,76

3. Azoni, FKD

3,4

4,0

3,4

3,7

5,7

5,2

4,6

4,29

7

Anders Q

Marie Sjödin, Jens Lindblad
och Isac Östman i Dynamic
freefly väntar på bedömning.

”Det var imponerande att se hur
snabbt han fick till det.”
Marie vet att hon kan ha lite väl höga
krav på sig själv och bli väldigt låg om
hon inte uppfyller dem.
”Därför sa jag till mig själv att vi bara
skulle gå ut och ha skitkul och inte tänka
på att prestera.”
Det lyckades. Domarna
var imponerade och var

Skifte av lagmedlemmar

I friflygningens öppna klass vann som
väntat de regerande svenska mästarna Altair. Laguppsättningen har förändrats något till i år. Istället för Fredrik Johansson
har förre Divine-medlemmen Petter Jönsson hoppat in. Divine har därför tagit in
Malin Sjödin i Petter Jönssons ställe. Som
bekant avgörs VM i Dubai i slutet av
året. Egentligen brukar SM-året innan
Anders Q

Anders Q

fort och lärde känna varandra ännu bättre i luften.
De fortsatte hoppa ihop och var i Voss
och flög två timmar tunnel tillsammans
före SM. Kameramannen Jens Lindblad
kom in i laget väldigt sent, först dagen
före SM.

osäkra på om något intermediatelag i
friflygning fått så höga poäng tidigare.
De sa att de tycker Dynamic freefly är
redo för öppna klassen.

Ett välgjort inslag i Svt:
s Västnytt var solig pro
paganda rakt in i folks
rum. I bild Sofie Lars
vardagsson från FS4-laget MA
MBaaa, även ordföra
nde i FKCG.

, båda från Lin
er ”Fransson
h Jonas ”Hom
rna i solen.
oc
rie
on
tte
ss
ba
ar
om
r
Amelia Gunn
ftar och ladda
ärmsklubb, so
köpings fallsk
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Svens
densjö

Anders Q

Stockholm RW5 hade kul och imponerade, silvret var aldrig hotat.

vara det som är avgörande för vilka lag
som får åka. Men i år bestämde tävlingskommittén att resultaten på årets SM
skulle få räknas eftersom VM ligger så
sent.
Det var flera lag som kämpade för att
nå upp till tillräckligt poängsnitt för att
få åka. Divine var ett av dem men lyckades inte. Kravet var ett snitt på 6,0
poäng och de fick 5,9. Altair hade kvalificerat sig till VM sedan tidigare.
Kalottformationslag kvalificerade

Robert Rydén

I kalottformation tvåmanna sekvens
vann laget 3G från FK Dala som redan

kvalificerat sig till Dubai. I laget ingår
rutinerade Mikael Andersson, Sigge
Klintman och Jimmy Sandberg. För
Team Entangled från Fallskärm Gefle
Crew club krävdes 9,0 poäng i snitt vilket de klarade.
I FS4 vann som väntat landslaget Bardagi. Tävlingshoppen var ganska komplicerade, något man brukar kalla en ”långsam” lottning. Det innebär att lagen inte
gör lika många poäng som de normalt
brukar göra.
I friflygning får man skicka två lag till
VM men bara ett FS4-lag. Dock finns

det även en damklass och Team Fire kunde kvalificera sig dit om de uppnådde ett
snitt på 13 poäng. Det gjorde de inte. I
sista hoppet gick de dessutom miste om
pallplatsen. Ett sämre hopp gjorde att de
kom tre poäng efter Cado.
”Vi var väldigt besvikna. Vårt mål för
säsongen var att nå upp till 13 poäng i
snitt. Det gjorde vi inte”, säger Elisabeth
Wetterlund.
Även om besvikelsen var stor just då
kan Team Fire i efterhand ändå glädja sig
åt att de gjorde en bra tävling. De har
bara hoppat ihop i sin nuvarande konstellation i ett år och har trots att de haft
ett tufft år med mycket oflyt höjt sig från
tio till tolv poäng i snitt.
forts. på sidan 10

Robert Rydén, tävlingschef
och officiell SM-fotograf,
höll webben uppdaterat.

Magnus Falk tog silver i precis
ion.

ska landslaget i FS4,
Bardagi: Seth Ericson
, Mikael Kaulanen, Rika
ö och Johan Edvall. Nikl
rd Roas Rodensjö, kameram
annen, saknas på bilde
n.
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Anders Q

SM 2012

Tommy Gustavsson, Divine.

forts. från sidan 9

Silvermedaljerna i klassen gick till Stockholm RW5 som imponerade stort. Lagmedlemmarna har mycket rutin men
inte tränat ihop så mycket.
Olycklig skada på träning

Kanonväder och glada
människor – SM och
fallskärmshoppning
från den soliga sidan.

I FS4 intermediate var två Aroslag i topp.
Team OnePiece råkade oturligt nog ut
för en skada under träningshoppen inför
SM. Det var Karin Ringnér som landade
olyckligt och bröt benet. Laget fick därför med kort varsel kalla in Mark Wemhöner i hennes ställe.
VFS-laget VTR hade inga motståndare men deltog ändå för att kvalificera sig
till VM och visa upp grenen. De fick
4,38 i snitt. Gränsen de skulle klara var 4
men med anledning av att en av lagmedlemmarna inte har möjlighet att hänga
med till Dubai är det lite osäkert om de
kommer att kunna ställa upp. De funde-

rar på att ta in en ersättare men i skrivande stund är det inte klart hur det blir.
Speedhoppningen vanns av Daniel
Hagström. Förra året blev han tvåa av två
deltagare. Till i år hade han lyckats höja
sin snitthastighet rätt ordentligt. Förra
året hade han 397,62 och i år 415,17.
Han har blivit erbjuden att åka till Dubai
och delta i speedhoppning som där kommer att vara en uppvisningstävling, dock
på egen bekostnad.
Mästaren misslyckades

I precisionshoppningen var det som vanligt det väldigt rutinerade gardet som
deltog. Hårdsatsande regerande svenska
mästaren Magnus Falk gjorde ett misslyckat tredje hopp där han fick hela 15
centimeter. Trots det lyckades han komma tillbaka i tävlingen och ta silvret.
Magnus ”Raggarn” Carlsson som har ett

stort antal SM-medaljer i bagaget vann.
Michael Alpfors tog bronset.
Reglerna hade ändrats inför lagprecisionstävlingen. Tidigare har det varit tremannalag men i år skulle det vara tvåmannalag.
”Tanken med det var att de etablerade
precisionshopparna skulle hitta någon
yngre hoppare att hoppa med. På så sätt
hade vi hoppats att grenen skulle ha möjlighet att växa och leva kvar. Nu blev det
inte så”, säger chefsdomare Zeljko Tanaskovic.
Regeländringen har stött på en hel del
missnöje hos de aktiva precisionshopparna och diskussionerna hur man ska göra i
framtiden kommer att fortsätta. Linköpings fallskärmsklubb vann lagprecisionen.
Storbildsskärm lyfte

Anders Q

Domarna hade tidigare haft problem
med bedömningssystemet och flög därför in en systemleverantör från England.
Det gjorde att bedömningen fungerade
som den skulle. Hoppen och bedömningen visades på storbildsskärm en kort
stund efter att de genomförts.
”Det funkade väldigt bra och fick tävlingen att lyfta”, säger Peter Denk.
Tävlingen fick bra bevakning i lokala
medier bland annat genom ett välgjort
inslag i Svt:s Västnytt. I efterhand har
många hoppare runt om i landet också
uppmärksammats i sina lokala tidningar.
Svenska fallskärmsförbundets miljöansvariga representant Carolina Nilsson
var drivande i att miljöcertifiera eventet.
Enligt Peter Denk var det inte speciellt
svårt. En ansökan skickades in till Håll
Sverige Rent. En plan på hur man skulle
ta hand om skräp och se över sin elförbrukning skulle tas fram. En representant från organisationen var på plats under tävlingen, såg att allt sköttes som det
skulle och delade ut ett diplom.
■
10
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Smålandsklubbens nya Airvan
Det finns nu en ny typ av flygplan i hoppsverige, en sprillans
ny Airvan GA8-TC320 som använts av Smålands fallskärmsklubb sedan början av juli.
Text

Magnus Svensson

Foto

Hennric Stodell

lygplanet är utrustat med en turbomatad kolvmotor som tar åtta hoppare till 4000 meter på lite under 20 minuter. Det är tillverkat i Australien av Gippsaero som har tillverkat modellen sedan år
2000 och med turbo sedan år 2009. I
Australien börjar den blir vanlig och intresset för den ökar nu även i Europa.

F

Airvan har skjutdörr,
ungefär lika stor som
hos en Caravan.

Utrustad för hoppning

Airvan finns i två modeller, en för vanliga passagerare och en för fallskärmshoppning. När den är utrustad för fallskärmshoppning så ingår det en dörr som man
öppnar genom att skjuta den framåt på
utsidan av planet. Dörren är på vänster
sida och 1054 x 1054 millimeter vilket är
aningen mindre än dörren på en Caravan, men ändå tillräckligt för att dra ut
de flesta fyrmannaformationerna utan
problem.
Det finns handtag både på in och utsidan av dörren och den är väldigt lätt att
stänga och öppna. Den blir väldigt tät
vilket gör det varmt i planet på höjd.
Rymlig och snabb

I planet är det är gott om utrymme och
till och med högt i tak. Med åtta hoppare
är det mer utrymme per person än vad
det är i de flesta hoppflygplan.
Planet stiger bra hela vägen upp och
behöver inte släppa av några hoppare på
lägre höjd för att det ska orka upp till
4 000 meter på rimlig tid.
Smålands fallskärmsklubb har under
några år använt en Cessna 206 men den

började kännas för liten för klubbens
verksamhet. Steget upp i storlek var en
Cessna 207 turbin eller en Airvan.
Fördelarna överväger

Att få tag på en begagnad Airvan var så
gott som uteslutet eftersom det finns få
fallskärmsutrustade modeller i Europa.
Men en ny Airvan ligger på ungefär samma inköpspris som en 25 år gammal 207
turbin, har ungefär samma driftkostnad
och tar lika många till 4000 meter per
timme. Det som skiljer är att en Airvan
tar åtta hoppare istället för sex som 207
turbin, och att 207:an är lite snabbare
ner vilket ger lite kortare tid mellan lifterna.
På en Cessna 206 med turbo så är det
ganska vanligt med motorskador men på
Airvanen har man satt dit ett övervakningssystem som visar när motorn blir
för kall eller varm. Det gör att piloten
kan se till att motorn inte överhettas eller
kyls för snabbt och på så vis går det att
undvika motorskador.

Valet för vår del stod alltså mellan en
25 år gammal Cessna 207 turbin – väl
beprövad – eller en splitter ny ganska
okänd Airvan. Och nu när vi har hoppat
en del från Airvanen så känns det som vi
har valt helt rätt.
■

Robert Rydén

Efter SM!

Team Fire kvalificerade sig till VM
Efter att inte ha klarat kvalgränsen till VM på
13,0 poäng under SM i Vårgårda fick Team Fire
från FK Aros en andra chans på brittiska mästerskapen som avgjordes andra helgen i augusti.
Tävlingen avgjordes på Skydive Hibaldstow och
hela 72 lag var anmälda.
Team Fire slog till med den högsta poängen
de dittills gjort i det första hoppet – 17 poäng.
Sedan följde två långsammare hopp med 11 respektive 9 poäng. I hopp fyra slog laget till med
ytterligare ett nytt rekord – 18 poäng.
Eftersom det var så många tävlande lag var
det långt mellan lifterna och klockan hann bli 19

Svensk Fallskärmssport nr 3, 2012

innan det var dags för hopp fem. ”Huvudena var
inte längre så pigga och hoppet var definitivt
mer vilja än finess. Det slutade på 10 poäng vilket var något lägre än vi hoppats”, säger Elisabeth Wetterlund.
Dagen därpå blev det 14 respektive 15 poäng
i hopp ett och två. I det sista hoppet behövde de
göra 10 poäng för att klara kvalgränsen.
”Vi hade en skön känsla i hoppet och trodde
när vi landat att vi klarat det. Men det var förstås ändå nervöst i dömningen och glädjen var
stor när det stod 10 poäng på skärmen efter
■
35 sekunder – vi var framme!”

Team Fire är Elisabeth Wetterlund, Annika Carlsson, Åsah Helenius,
Elof Wecksell, och Helena Hanses. I bakgrunden Joey Jones, coach.
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Riksinstruktören

Petter Alfsson-Thoor:

Det är dina
kompisar
J

ag har lite svårt att sluta tänka på vart svensk
hoppning är på väg och vad vi som helhet
har för ambitioner rörande det aktiva arbetet
med flygsäkerhet. I synnerhet tänker jag på vad
vi skall göra för att komma åt landningsolyckor
där små fallskärmar och eller låga svängar är inblandade. Jag är smått frustrerarad över att så
fort det kommer till diskussioner om tänkbara
åtgärder för att öka säkerheten blir det oftast
som katten kring het gröt. Det blir något fluffigt småsnack om att det borde utbildas bort.
Som om vi inte har nog med utbildningar.
BAS-kurser, instruktörskurser, Pilotkurser i flera steg och vi har förstås livets skola, där några
får betala ett väldigt högt pris.
Kunskap är rätt tänk, problemet är att intresset och förståelsen är alltför ytlig och konsekvenser av misslyckanden göms i kravet kring
abstrakta siffror istället för människor.
u som läser det här nu kanske kommer
ligga på sjukhus inom ett år. Du ligger på
sjukhus för att du flugit en liten fallskärm rakt
ner i marken. En fallskärm som du ansåg var
den bästa för dig och du landar den på ett sätt
som du tror passar dig. Fast nu tilltalar jag förstås inte dig! Jag pekar på någon annan. Någon
du kanske inte känner. För så måste det ju vara?
Så är det ju alltid… eller?
Din tid på sjukhus och din rehabilitering är
långdragen och sammanförd med smärta och lidande för dig. Dina anhöriga har varit utom sig
av ängslan när ditt liv varit i fara, där blotta tanken av att ens älskade eller barn är på sjukhus.
Och om utsikterna inte är självklara, är läget
skrämmande för att inte säga skräckinjagande.
Men nu skall jag inte prata om dig som
kommer slå dig, inte heller dina anhöriga. Jag
skall prata om några helt andra människor.
Människor som liksom du får bära med sig
konsekvensen av dina beslut och ageranden
som fallskärmspilot i resten av sina liv. Dina
klubbkompisar.
Det är dina kompisar! Det är dina kompisar
som bevittnar ditt haveri där din kropp ger
ifrån sig ett ljud man aldrig glömmer när den
träffar marken i hög fart och sedan ligger stilla i
ett virrvarr av linor och fallskärm. Det är dina
kompisar som springer ut och hjälper dig och
försöker ge dig trygghet och all tänkbar hjälp

D
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Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor

och närhet för att du skall ha det så bra det
bara går tills ambulansen lämnar hoppfältet för
att ge dig kvalificerad vård.
Det är dina kompisar som skriver vittnesrapport om vad de upplevt. Och det är dina kompisar som kommer stötta dig på vägen tillbaka.
en det är även dina kompisar som får
bära med sig upplevelsen och minnena
av ditt haveri i resten av sina liv. Några har sett
det hända andra förut, men likväl är det de
som är först på plats för att hjälpa just dig.
Det är några få av våra hoppkompisar och
medmänniskor som är hjältar i allt det här och
i mina ögon de som bär stor förtjänst till att det

M

”

Fallskärmshoppning är
allt ljus i världen, men
mörkret är jag trött på,
jag är trött på sjukhus
och ihoplappade kompisar

”

inte är ytterligare tre stycken döda fallskärmshoppare under det senast året, fallskärmshoppare som landat en fullt fungerande fallskärm
ovanför huvudet.
Med dessa hjältars insats och en akutsjukvård med kreativa traumakirurger har vi hittills
klarat livhanken. Jag säger vi för det är precis
det som det handlar om.
Det är tungt att vara vittne till ett haveri.
Det är en kris och ett trauma som bearbetas på
olika vis av olika mäniskor. De flesta kommer
oftast förbi det i viss mån på ett eller annat vis.
Några hjältar och kompisar har redan fått
nog och slutat hoppa för en stund. Andra
slutar helt och hållet. En kompis till mig
sa ”fallskärmshoppning är allt ljus i världen,

men mörkret är jag trött på, jag är trött på
sjukhus och ihoplappade kompisar”.
u är det så att fallskärmshoppning är en
farlig sport. Och det kommer skada sig
och dö fallskärmshoppare så länge det finns
fallskärmshoppning. Min poäng är inte att påstå att det helt plötsligt har blivit farligare för
alla hoppare, inte heller hänga ut individer för
den delen. Min poäng är att vi slår oss numera
under omständigheter som är påverkbara om vi
bara vill.
Våra haverier kan använda ett ord som flyget
använder: C.F.I.T., Controlled Flight Into Terrain. Vi flyger fullt fungerande fallskärmar rakt
ner i marken och de som havererar upptäcker
sitt misstag försent och händelsekedjan är ett
faktum.
Varför gör vi det? Varför?
Gör vi våra val för att det gör fallskärmshoppning mer spännande och roligt, eller är
det för att vara mer märkvärdig och för att synas? Kanske! För den som räddar ditt liv därute
på gräsmattan är det allt annat än märkvärdigt,
spännande eller roligt.
Varför skriver jag ett brev till dig som kommer att haverera? Jag skriver till dig som tror
att det här inte berör dig, eftersom det inte
längre handlar om enbart dig och din ”rätt” till
att flyga vad och hur du vill.
Min andemening är att jag vill att du skall
tänka till ytterligare en gång. Tänka till om du
vill att det är dig själv i framtiden du just nu läser om.

N

å ni därute i det underbara fallskärmssverige. Det är så här det kommer att se ut. Tre
till fyra allvarligt skadade kompisar per år där
alla gjort liknande val som resulterat i liknande
haverier och liknande skadebilder. Små fallskärmar eller låga svängar, där små fallskärmar som
gör låga svängar tills marken tar emot är det allra vanligaste. Är det så vi vill ha det? Jag vill
inte det! Vill du det?
Hoppas er sommar har varit underbar!

S

Med blicken mot skyn,
Petter Alfsson Thoor
SFF:s riksinstruktör
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INCIDENT
RAPPORTER

av Petter Alfsson-Thoor

Tillbudsrapport
En oerfaren hoppare deltar i speedstarträning.
I hoppet går hopparen låg och avvaktar avtalad
brythöjd en bit bort. I samband med drag passerar en annan hoppare cirka tre meter bort
och drar sin fallskärm. Skärmarna öppnar parallellt med varandra för att sedan flygas isär
utan vidare tillbud.
Orsaken till att den övre hopparen passerade så nära var på grund av att den övre hopparen hade trackat på rygg för att på så vis ha
bättre ”koll” på alla ovanför. Hopparen har alltså inte sett neråt och därmed inte sett hopparen under.
RI:s kommentar:
Hopparen som skrivit rapporten blev låg i formationen och gör ett korrekt beslut att hålla
kontakten med övriga gruppen tills avtalad brythöjd uppnås. Hopparen genomför korrekt beslut, genomför brytet och försöker observera
så gott det går vad som finns runtomkring. Vinkar tydligt och drar sin fallskärm.
Hopparen som är extremt nära att kollidera
trackar ifrån formationen på rygg med avsikt
att hålla koll på dem som är bakom. Tyvärr så
verkar det ha skett en missuppfattning. Det är
övre hoppare som har väjningsplikt och är skyldiga att observera i den ”farliga” riktningen, det
vill säga nedåt. I den mån man kan se över axeln observerar man men det är inte så mycket

man kan göra åt dem som är över annat än
att signalera att jag vill dra min fallskärm och
gör det väldigt snart. Signalen är att vinka tydligt med armarna. Hade den ryggtrackande
hopparen legat på mage hade separationen
mest troligt inte varit att anmärka på just för
att observationen var i den riktning där det farliga kan finnas.
Ponera att alla hoppare i formationen också
tyckte att det var en bra idé att tracka på rygg
och spana rakt upp i himlen för att se om det
fanns något att krocka med. Ja, då ser ingen
någon annan.
Skönt att det var turen som räddade dessa
två hoppare. Det kunde lika gärna ha varit en
kollision. Och då hade det kunnat sluta med allvarliga konsekvenser.
Följ gemensamma rutiner för bryt så slipper
vi sådana här incidenter.

Incidentrapporter
Det här handlar om två stycken hoppare som
dragit reserven av samma orsak. Huvudfallskärmen var påkopplad baklänges, och de ville
inte landa på det viset.
Den ena hopparen har bytt fallskärm när
denna hoppat en demokalott från en gästande
internationell fallskärmstillverkare. När hopparens egna kalott krokades tillbaka gjordes ingen linkoll utan utrustningen stängdes bara
igen. Fallskärmen öppnade som vanligt men
flög baklänges.
Hoppare nummer två som också dragit reserven för att fallskärmen var monterad baklänges är en oerfaren hoppare som i brådskan
skall packa om den lokala klubbens hyrrigg. I
samband med packning noterar hopparen att
en cut-wire ej är istoppad och det rättas till.
Vid packning justeras även en voltning av huvudkalottens linor. Vid drag öppnar fallskärmen
monterad bakåt.
RI:s kommentar:
Är det farligt att dra reserven? Är det intressant att ta reda på om ens utrustning är luftvärdig efter att den har varit utsatt för ändrade

rutiner? Hopparen som drar reserven för att
”de andra” hade krokat tillbaka kalotten är inte
den första som gjort det misstaget. Även om
fallskärmstillverkare vill spara tid åt sig och dig
som hoppare genom att kroka av kalotten och
lägga dem i en särskild påse där bärremmarna skall krokas fast.
Jag är av uppfattningen att man alltid gör
en linkoll för att kontrollera att allt står rätt till.
Det är en grundläggande överlevnadsprincip.
Är man en hoppare som har så bråttom till
ilastning att packningens hastighet övergår
den faktiska kunskapen, ja, då får vi onödiga
reservdag som på ett väldigt lätt sätt hade
kunnat undvikas. Klubbens miljö och kollektiv
borde hjälpa till. Och att hjälpa till kan vara att
säga ”nej, du får vänta”. Eller så kan man själv
gå in och stötta för att visa rätt sätt.
En fallskärmspackares och fallskärmskontrollantens första regel är. Är jag osäker? Fråga! ”Det går nog”, är inte gott nog.
Så att fråga kvarstår! Är det farligt att dra
reserven? Håll koll på grejorna så slipper du ta
reda på det i onödan.

”

Jag är av uppfattningen
att man alltid gör en linkoll för
att kontrollera att allt står rätt
till. Det är en grundläggande
överlevnadsprincip.

”

Elof Wecksell

En tillbudsrapport beskriver en situation som kunde blivit en incident, men
där omständigheterna – eller ren tur –
spelade in så att man kom undan med
blotta förskräckelsen. Nedan ser du
ett exempel på det.
Incidentrapporten beskriver två händelser av samma typ: simpelt slarv
med utrustningen som resulterat i
reservdrag.

Mediabevakad
uppvisning i Almedalen
Den absolut mediatätaste händelsen i
Sverige varje år är utan tvekan Almedalsveckan. SVT och TV4 sänder sin morgontv live från Almedalen varje morgon, program som Debatt sänds live från Almedalen och nästan varenda nyhetssändning i
landet handlar om Almedalen. Det är en
veckas total hysteri, har ni inte varit där
är det svårt att förstå. I det här mediabruset vore det således perfekt att landa med ett par fallskärmar.
Till i år fick Gotlands fallskärmsklubb
förstärkning från fastlandet av Mikael och
Uno Alpfors samt Elof Wecksell. Från
Gotlands fallskärmsklubb deltog Johan
Kristofferson. Robbin Havasi fungerade
som hoppledare.
Två hopp gjordes på onsdagen och
landningsplatsen var gräsplätten mellan
dammen och gångbanan mitt i Almeda-
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len. Det är inte jättestort, det finns en hel
del höga träd, ringmur, höga hus, stolpar
och konventbyggnader på eller i direkt anslutning till landningsplatsen. Det enda
som helt saknas är alternativa landningsområden. Almedalsuppvisningar är spännande för alla inblandade och de gästande hopparna verkade gilla utmaningen.
Själva uppvisningen gick toppenbra,
hopparna landade där de skulle och bara
någon timme efter landning kunde man
läsa på ett flertal lokala och rikstäckande
nyhetssajter om händelsen, se det på
webbtv och så vidare.
”Även i år blev det en otroligt fin uppvisning och Gotlands fallskärmsklubb vill passa på att tacka Svenska Fallskärmsförbundets uppvisningsgrupp för hjälpen!”,
säger Niklas Carlberg, ordförande i Gotlands fallskärmsklubb.
■
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Skycam
midsommar
på Everöd

Traditionsenligt väder och obekväm sovplats till
trots tycker Malin Klingsell att midsommarlägret
blev lyckat med många flygetyg och roliga hopp.
Text

Malin Klingsell

Foto

Marlene Ehrs

et är kolsvart ute när vi anländer
till Skydive Skåne tisdag kväll runt
midnatt. I mörkret lyckas vi efter mycket
om och men hitta till grinden som leder
in till området, som till en första anblick
verkar helt öde. Men när vi kommer
fram till klubblokalen är det fullt med
människor runt elden. Flerfärgade lampor hänger över lägret som omges av mysiga träddungar. Det är helt klart festivalstämning. Det är boogiets första kväll
och campingen är redan full med husvagnar, husbilar och tält. Vi pumpar upp
vår blommiga 70-tals madrass och kryper
in i vårt hem – bakluckan på bilen.
Morgonen efter vaknar vi, trycker
upp bakluckan och säger hej till alla förbigående bekanta ansikten. En och annan person skrattar glatt åt oss. Några

D
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minns oss säkert som de som sov i bilen
på midsommarboogiet förra året.
Skydive Skåne håller midsommarboogiet vartannat år och boogiet lockar
till sig hoppare och icke hoppare från
hela Europa. I år är inget undantag. 370
personer har samlats för att tillsammans
fira en av årets bästa högtider. Och hoppa fallskärm såklart! Boogiet erbjöd inte
mindre än fyra flygplan och två helikoptrar. Twin Otter och AN28 från Stockholms fallskärmsklubb, Pac XL från fallskärmsklubben Cirrus Göteborg samt
Skydive Skånes egna Turbo Beaver. Sammanlagd kapacitet för alla flygetyg var 82
personer.

för testhopp. Det görs rekordförsök med
tio personer som hoppar ut samtidigt ur
två helikoptrar. Hoppledaren och dess assistenter har fullt upp med att räkna
skärmar, kommunicera med piloter,
pricka av hoppare och anteckna vilka
som landar över beerline.
Tillsammans med Björn Bohman,
Mattias Härdig och Henric Carlström
övar jag fyrmanna ur flera olika flygplan.
Vi passar även på att få några hopp coachade och filmade av Niklas Carlberg vilket visar sig väldigt givande. Vi blir extra
lyckliga när vi sätter en klockren exit ur
AN-28:an. Det är magiskt att titta på havet ur en öppen AN-28 och efter exit kan
jag inte låta bli att spana åt det hållet.

Stämning på topp

Boogiets tre första dagar bjuder på strålande sol och sommarvärme trots den dåliga prognosen. Stämningen är på topp
och överallt packas det skärmar, planeras
hopp och övas exitar. Längs med ena
kanten står flera tält uppslagna där Uffes
Hopp Shop säljer saker, Cypres håller i
seminarier och Aerodyne lånar ut riggar

På medarna från helikopter

Det jag såg fram emot allra mest var att
få hoppa ut ur en helikopter igen. Senast
jag gjorde det var ur en MI-8 i Tjeckien
som tog oss upp till 4 000 meter och
rymde 24 personer. Jag minns det som
ett av mina bästa hopp. Denna gång var
det en mindre helikopter som tog oss
Svensk Fallskärmssport nr 3, 2012
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Men alla hoppar inte. Med utsikt över
fältet och all hoppenergi sitter ett gäng i
”ölburen”. Och där kommer de få sitta
många timmar, för går man in kommer
man inte ut förrän hoppningen är slut.
På kvällarna visas film från dagens
hopp och alla samlades vid den egen snickrade skärmen. Det blir extra tydligt
att det hänt mycket under dagen när
skärmen fylls med bilder på friflygare,
formationshoppning, storformationer,
head down, head up och vingoveraller.
upp till 2 000 meter. Fyra personer fick
plats och det var härligt att sitta med
öppna dörrar och andra förväntansfulla
hoppare och titta ut över fältet. Att kliva
ut på medarna, synkat släppa taget och
bara falla bakåt var helt underbart! Det är
svårt att inte vara lyrisk när man landat.

Midsommarmiddag

Midsommarafton bjuder på äkta svenskt
väder med ihärdiga regnskurar och heltäckande moln. Trots detta går det upp
ett antal lifter på förmiddagen och på
kvällen dyker solen upp igen. Under eftermiddagen anordnas det lekar och efter

det serveras en midsommarmiddag. Kön
ringlar sig lång till middagen och köket
kämpar febrilt för att alla ska få mat. Senare på kvällen täcks hela hoppfältet av
vackra slöjor som sedan lägger sig som
ett täcke över hela området. I dimman
fortsätter festen, för vissa ända in på
småtimmarna.
Följande morgon lyser solen igen,
men det är kraftiga vindar. Några tappra
hoppare betar ändå av lift efter lift. Men
för oss har fem nätters sovande i bil dock
börjat komma ikapp oss och vi bestämmer oss för att lämna boogiet en dag tidigare. Väl hemkomna skvallrar Facebook om att kvällen förgylldes av ett tält
fyllt med skum. Vi kryper ned i soffan
supernöjda efter ett händelserikt boogie
med härliga hopp och människor. Och
över att slippa sova en natt till i bilen!■
Fakta om Skycamp 2012

”

Caroline 'Ca
jo' Josefsson:

• 2 937 hopp.
• Fyra flygplan.
• Två helikoptrar.
• 150 helikopterhopp.
• 2 682 serverade måltider.

Tack alla som
hjälpte till me
Midsommarb
d
oogiet Skycam
p 2012.
Alla klubbar
och dess fun
ktionärer, pil
hoppledare
oter,
och manifes
torer, matta
städpatrull oc
nt med
h alla deltaga
re som var me
och förgyllde
d
sommarens
stora
fallskärmsev
enemang.
På återseen
de!

• Se filmklippen från varje dag under veckan, på youtubekanalen
Skånes Fallskärmsklubb: http://www.youtube.com/user/SkydiveSkane
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VFS-läger
u p p - o c h - n e r v ä n d f y r m an n a h o pp n i n g

Ode Siivonen, Mik Stier,
Mikael "Rainy" Rengstedt
och Joakim Wetterfors
tränar att sätta VFSpoäng under överinseende av coachen Ed Henry.

Under en solig julivecka i Gryttjom tränade ett gäng svenska, finska och
norska friflygare på avancerad fyrmannaflygning: VFS. Coacherna från
franska laget Full patate drillade deltagarna i FS på huvudet och på fötter.
Text

Boel Stier

Foto

Hans Berggren, www.hansberggren.se

e senaste årens utveckling inom friflygning har varit
rasande snabb och numera saknas det inte skickliga
friflygare i Sverige, Norden eller resten av världen. Somrarna är fulla av boogien och evenemang där friflygare sätter
formationer i större grupper. Det betyder att tävlingsgrenen VFS, vertikal formationshoppning i fyrmannagrupper, skulle kunna få lite mer fart även i vår del av världen.
Sedan tio år tillbaka har både USA och Frankrike ett
antal högpresterande VFS-lag, som snittar runt 20 poäng
på tävlingar. Däremot lyser lagen på lite lägre nivå med sin
frånvaro, åtminstone internationellt.

D

En krävande gren
Fyrmanna på drift: Tim
Samuelsson, Stephanie
Lafleur, Liina Väänänen
och Boel Stier med coachen Greg Magal, video.

16

I Sverige har vi laget VTR från FKCG som hade som mål
att sätta fyra i snitt på årets SM, för att därmed kunna representera Sverige på VM i Dubai. De klarade målet med
ett slutpoäng på 4,38. Även om de ligger långt från världseliten har det behövts mängder med hopp och tunneltimmar för dem att ta laget dit de är idag. Man kan helt enkelt
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Utmärkelse till Annika och Stefan
Annika och Stefan Burström
fick tillsammans årets utmärkelse av Anneli Dalströms
minnesfond.
Text

Martin Eidensten

Foto

Anders Q

Annika och Stefan Burström får utmärkelse Anneli Dalströms minnesfond.

De ord som sammanfattar Anneli är
glädje, lycka, spontanitet och engagemang i sporten. Hon älskade fart och
körde gärna MC till hoppfältet. Hon
kom ifrån Umeå men bodde i Linköping och sågs hoppande såväl på olika
svenska fält som utomlands för att
vara med på olika rekordförsök och
utvecklas inom sin egen hoppning.
Anneli Dalströms minnesfond
Fonden drivs utanför ramen för Svenska Fallskärmsförbundet, SFF, men är tillsammans med SFF:s utbildnings- och
säkerhetskommitté ett sätt att öka medvetenheten och
minska antalet allvarliga olyckor och dödsfall inom sporten.
Skänk gärna en gåva till Annelis Minnesfond genom en
insättning på Bankgironummer: 5431-5908.

Anneli Dalström

en 16 juni 2005 omkom Anneli Dalström i en landningsolycka i Gryttjom. Det var en tung dag för svensk fallskärmshoppning och särskilt tung för
hennes familj.
Efter olyckan startades en minnesfond
i Annelis namn med syfte att öka medvetenheten och säkerheten kring fallskärmsflygning.
2011 skapades en utmärkelse för att årligen uppmärksamma någon som aktivt
arbetat utöver det normala för att höja
säkerheten inom sporten och främst inom
kalottflygningen.
I år är första året som utmärkelsen
inte går till en person utan två. Nämligen
Annika och Stefan Burström.

D

Annika och Stefan har aktivt jobbat med
att höja medvetenheten kring canopy piloting, swooping, i många år. De lägger
mycket av sin tid till sporten och har hållit många pilotkurser runt om i Sverige.
Annika och Stefan är båda engagerade
i SFF och de flesta av landets hoppare
har träffat på dem under vidareutbildningar inom fallskärmsförbundets ramar.
De båda tävlar på toppnivå och med deras förmåga att utveckla sig och ändå hålla säkerheten i första rummet har de blivit ledstjärnor för många. Annika är också en fantastisk inspirationskälla för den
kvinnliga delen av fallskärmsvärlden,
både nationellt och internationellt.
Stefan och Annika är två underbart
drivna personer, ett ”äkta fallskärmspar”
som har tagit medvetandegraden runt
kalottkontroll till en nivå som inte hade
uppnåtts utan dem. För det vill Annelis
minnesfond tacka dem!
Annika och Stefan får en fin glasutmärkelse och 2 500 kronor som kan användas för till exempel egen coachning.■

Hans Berggren, www.hansberggren.se

konstatera att det är en krävande gren –
men samtidigt kul för dem som vågar
anta utmaningen.
Den första veckan i juli i år arrangerades ett VFS-läger i Stockholms fallskärmsklubb, Gryttjom. Tanken var att
sprida kunskap om och väcka intresse för
den här tävlingsformen i Sverige och
Norden. På sikt kan det leda till fler lag i
de nordiska länderna. Bland deltagarna i
år fanns bland andra medlemmar ur två
existerande finska VFS-lag.
Tillsammans ägnade 24 svenskar, norrmän och finnar en solig vecka åt att träna
relativ flygning ur den internationella
VFS-poolen över Uppland.
Full patate – fullt ös

Coacherna Edouard Henry och Grégory
Magal gjorde sitt bästa för att drilla deltagarna med uppmaningar om greppdisciplin, flygteknik och ögonkontakt.
De hör hemma i det franska VFS-laget
Full patate (ett franskt slanguttryck för
”fullt ös”) som är Frankrikes andralag efter förstalaget 4Speed. Full patate vann
en internationell silvermedalj på världscupen 2011 i Tyskland och har som bäst
gjort 17 poäng på tävling. Med andra ord
hade de en hel del kunskap att förmedla!
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FS-hopparna som var på fältet samtidigt som lägret pågick konstaterade glatt
att de kände igen det mesta, förutom
fallställningarna förstås. VFS bygger på
samma tankegångar som FS. Det som
gör det hela ännu svårare är att man ska
sätta poäng med alla hoppare i olika
kombinationer av headdown och head
up. Kameraflygaren befinner sig under
formationen istället för ovanför och har
en klart utmanande uppgift.
Nästa år planeras en uppföljning på

lägret och om allt klaffar blir det ytterligare en omgång med franskklingande
coachning i VFS över Uppland.
■

Svensk-finsk fyrmannaförening ovan molnen.

Läs mer och se mer om vertikal FS
• Video från VFS-lägret i somras: http://vimeo.com/45358079
• Läs under Vertical Formation Skydiving Rules 2012,
här hittar du både reglerna och poolen med rörelser:
http://www.fai.org/fai-documents
• Franska VFS-laget Full Patates hemsida: www.fullpatate.fr
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Hopp numer etthundra för Malin
Ek. Grattis! Foto
Joackim Johansson.
Ett av de 666 hopp som
gjordes under Bermudaboogiet i Linköpings fallskärmsklubb, ett tandemhopp ur Cessna 182.
Foto Jonathan Ahlqvist.

Väntan på att bli
stor nog – Joanna Stier
och Nova Gonzales.
Foto Karin Lien Olofsson.

Anna Oscarson får syn
på fotograf Berggren
efter bryt av en tolvmanna över Gryttjom.
Foto Hans Berggren,
www.hansberggren.se

Fönster
mot

SOMMAR
SVERIGE

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

David Bengtsson flyger
bredvid tandempiloten
Per Nissborg över Näsinge i norra Bohuslän.
Foto David Bengtsson.

David Bengtsson från Stockholms fallskärmsklubb fick en idé efter en kommentar om att han alltid plåtar snygga tjejer i
frifall. ”Eftersom jag gillar att ta fina bilder
underlättar det med ett fint motiv.”
Josefin Sandin fick i uppgift att sminka
sig hårt. Tanken var sedan att hon skulle
låtsas att kameran var en spegel och att
hon skulle måla på läppglans i frifall.
”Det funkade inte riktigt då man bara
har ungefär 15 sekunder på sig innan
vinddraget blir för jobbigt när man hoppar
utan gogglar.” Foto David Bengtsson.

Magnus Falk, en av Sveriges
mesta och bästa precisionshoppare, hittar rätt bland väv
och linor. Foto Tomas Almbo.

www.hansberggren.se

Velociraptor

– en skräddarsydd hoppvecka
Peter Törnestam

Hur gör man för att få
precis den hoppning man vill ha?
Man bokar upp kompisarna man vill hoppa
med, en grym coach och ser till att hålla till på ett
hoppfält med rätt förutsättningar. Precis som Velociraptor.
Text

Anna Oscarson

Foto

www.hansberggren.se, Peter Törnestam, Anders Q

et började för kanske tio år sedan.
Ett kompisgäng från västkusten
som alla hade en hel del hoppsäsonger
bakom sig visste vilken typ av hoppning
de gillade bäst.
”Vi vill hoppa större än åttamanna
och vill gärna veta att det finns folk att

D

hoppa med när vi kommer ut till fältet.
När folk började flyga mycket på huvudet blev det svårare att hitta lämpliga
hoppkompisar”, säger Lisa Carlsson.
De började organisera upp sin hoppning. Ett par helger på försäsongen, en
sommarvecka och en helg på hösten bokades. I planeringsgruppen ingår förutom Lisa Carlsson, Peter Carlsson, Anders Nyqvist, Gunilla Sigurd och Patrik
Selhag.
Avkopplande med coach

Till höger coach Markku Teivainen, här med Anna
Oscarson, Mats Svensson och Patrik Selhag.
Ögonblick ur Peter Törnestams GoPro-kamera:
oplanerad men häpnadsväckande hybridhoppning.

20

Genom åren har hoppfälten och coacherna varierat. Egentligen har flera av
hopparna i gänget tillräckligt mycket
kunskap och erfarenhet för att själva organisera hoppningen men genom att ta
in en coach blir det mer avkoppling för
de inblandade.
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www.hansberggren.se

”Många slutar hoppa för att de tycker
att hoppningen tar för mycket tid. Jag
vill tipsa andra om att följa vårt exempel.
Vi koncentrerar ihop det och kör stenhårt. Då får vi bra hoppning som vi tycker är kul och har gott om tid över till alla
andra fritidsaktiviteter. Oavsett vilken
nivå man är på så blir det roligare om
man tar tag i sin egen hoppning, bokar
in hoppkompisar och en coach. Man behöver inte tävlingssatsa för att göra det.”

Velociraptor har redan börjat planeringen inför nästa års hoppvecka. Markku
är tillfrågad. Han gillade upplägget och
gänget och ställer upp om det funkar tidsmässigt med hans övriga åtaganden. ■

Diverse tolvmansformationer
från veckans två sista dagar
Överst en accordian, sedan
in-outs, här under en zipper
och längst ner slutet av rörelsen ”lines to star”.
www.hansberggren.se

Årets vecka blev något utöver det vanliga. Planeringen började som sig bör redan i vintras. Hoppkompisar med rätt
kunskap och inställning tillfrågades.
Vecka 29 i Gryttjom spikades i kalendern. Coachen Markku Teivainen med
mångårig erfarenhet av att organisera
större formationer bokades upp.
En egen windblade med Velociraptorlogga hade fixats och t-shirtar hade
tryckts upp. Ett 20-tal speciellt inbjudna
hoppare hade tackat ja. Några deltog
hela veckan medan andra var med bara
några av dagarna.
”Vi vill ha ett gott gäng där man inte
känner någon prestige och att man måste
prestera bra. Samtidigt kräver vi en viss
kvalitetsnivå på dem som är med.”
Utmanande hopp

Janne

Anders Q

www.hansberggren.se

Trots en vecka med relativt ostadigt väder fick gruppen ihop 25 hopp. Det blev
12-mannor upp till 18-mannor med varierande antal poäng. Markku Teivainen
såg till att lägga hoppen på rätt nivå, utmanande men inte allt för komplicerade.

I Velociraptor 2012 deltog, från vänster: Tomas Almbo, Gunilla Sigurd, Reijo Kortesalmi, Ulf Anderzon,
Mats Andersson, Zoltan Hübsch, Ronny Modigs, Filippa Ebersjö, Patrik Selhag, Rene Bacchus, Sabine
Knutsson, Peter Carlsson, Annika Björnström, Bodil Almberg och Harry Lattvalla. Knästående: Peter
Törnestam, Anna Oscarsson, Lisa Carlsson, Mats Svensson, Markku Teivainen, Helén Samuelsson och
Anders Nyqvist. Saknas på bilden gör Andreas Henriksson
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Många norrmän men få sörlänningar på

Bänkås
Family Week
Hoppveckan i Sundsvall, Bänkås Family
Week, är en familjefest som har anor 20
år tillbaka i tiden. Ett stort gäng norrmän är återkommande gäster och de två
senaste åren har hoppkapaciteten ökat
tack vare att AN28:an har dykt upp.
Text

Anna Oscarson

Foto

Bengtsson, Hansson, Åström
Sundsvallsklubbens nya grillplats. Foto Martin Åström.

AN28:an kom med finvädret

Förra året var tanken att FK Aros Cessna
Caravan skulle flyga i Sundsvall men på
grund av en planeringsmiss blev det inte
så. Stockholms fallskärmsklubb erbjöd då
AN28:an som inte hade så mycket flygning i Gryttjom just den veckan. Det
blev repris i år.
Hoppveckan pågick i tio dagar, 11-21
juli. De första fem dagarna var vädret inget vidare men lagom till att AN28:an dök
upp på söndagen vände det och resterande dagar bjöd på strålande hoppväder.
Som mest var det mellan 60 och 70
hoppare på plats. Förutom norrmännen
och Sundsvallshopparna kom det hoppare från Umeå och Söderhamn samt några
ströhoppare från södra Sverige.
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Renoverar och bygger ut

En av hopparna som besökte Bänkås för
första gången var Gunlög Edgren från
Stockholms fallskärmsklubb.
”Det var helt fantastiskt. Jag kommer
att säga åt fler att följa med hit nästa år”,
säger hon.
Bänkås ligger vackert beläget ute på
Alnö i Sundsvall. Sundsvallsklubben köpte loss hela fältet för ett år sedan och har
satsat alla pengar de tjänat in på tandem
och annat på att bygga ut och renovera
sina faciliteter.
”Det var mumma för själen att vara där.
Klubbkänslan gillar jag och familjen Nyberg är helt fantastisk”, fortsätter Gunlög
Edgren.
Under veckan anordnades det grillmiddagar. Sundsvallsklubben har byggt
en ny grillplats. De tog mått på grillplatsen i Gryttjom och gjorde sin lite större.
En kväll var det inhopp på stranden med
efterföljande tacobuffé.

David Bengtsson

F

”Det är svårt att locka upp folk söderifrån. Trots att vi hade ett stort flygplan
räcker inte det. Folk är lite bortskämda”,
säger Magnus Caro.

Raul Riffo, Claudia Guerrero och Anders Santoft busar i luften med en
uppblåsbar hund. Hunden fick sig flera frifall under veckan på Bänkås.

Ola Hansson

ör 25 år sedan hölls det ett vida omtalat boogie i Umeå som hette Nordkalotträffen. Dit brukade hoppare från den
norska fallskärmsklubben i Bodö åka varje år. Men när det lades ner sökte de sig
vidare och hamnade i Sundsvall. I tjugo
års tid har de nu besökt Sundsvalls fallskärmsklubb och dess fält Bänkås. Flera
av hopparna som fortfarande kommer
har varit med ända sedan starten.
”De är ett tiotal familjer från Bodö
som dyker upp varje år med barn, hundar
och husvagnar. Förutom att de hoppar så
brukar de åka på Ikea, åka och bada och
andra semesteraktiviteter. Några år har
det inte varit någon hoppvecka men då
har de kommit ändå och gjort de andra
sakerna”, säger Magnus Caro, Sundsvalls
fallskärmsklubb.

Skärpta poolrutiner

Trots att fältet är litet och omgivet av skog
inträffade inga utelandningar under veckan.
Förra året hände det som inte får hända. En kvinna, som var vän till en av hopparna, drunknade i poolen. Därför hade
rutinerna kring poolbadet skärpts till i år.
Baren var öppen till midnatt och den
baransvariga såg till att tömma poolen
när hen stängde.
Hopptempot var av boogiekaraktär och
för att riktigt utnyttja AN28:ans kapacitet hade det behövts lite fler hoppare. ■

Inhopp på stranden vid Tranviken, David Bengtsson landar.
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Regn utmanade Big way
Foto: www.hansberggren.se

Trots att årets storformationsläger hos Stockholms
fallskärmsklubb i Gryttjom till stor del regnade bort
höll deltagarna humöret uppe. De få hopp som gjordes
var utmanande och organisatören Edward ”Bushman”
Anderson imponerades över skärpan som hopparna
visade efter all väderväntan.
Text

Anna Oscarson

Foto

www.hansberggren.se och Anders Q

ushman som är bosatt i Florida gillar
att komma till Sverige. Han har tidigare bott här i flera år och pratar bra
svenska. I år var andra året i rad han var
inbjuden som organisatör tillsammans
med Robert Chromy till Big way camp.
Årets läger hölls mellan 9 och 13 juli.
Vad gäller sommarvädrets lotteri visade
sig just den veckan vara lite av en nitlott.
”Vädret var en besvikelse. Det är inte
kul när man reser så långt”, säger han.
På fem dagar gjorde de sju hopp. Planen var att börja hoppa i lite mindre
grupper och sedan sätta samman grupperna och göra större formationer mot
slutet av veckan.
”Vi gjorde ändå bra hopp med tanke
på att folket suttit på marken så länge.
Det är tufft för alla men alla gjorde det
bästa de kunde av situationen. Hoppledare och manifestorer hade en positiv
attityd och hopparna bra tålamod.”

B

Färre deltagare

Temat för veckans formationer var juveler – opaler och diamonds. Organisatö-

rerna hade förberett utmanande hopp
med positioner där några var utåtvända
vilket gör det betydligt mer komplicerat.
Till skillnad från för några år sedan då
över hundratalet hoppare deltog på Big
way camp i Gryttjom låg deltagarantalet
i år på runt 25. Varför så få anmält sig i
år kan bero på flera faktorer. Datumet
för årets läger sattes ganska sent. Flera
deltagare efterlyser också inför kommande år en öppen anmälningslista där man
kan se vilka som anmält sig. Tidigare år
har många utländska hoppare dykt upp
men dessa saknades nästan helt i år med
undantag för tre finländare.

mycket annat som behöver skötas på
klubbnivå. Vill man hoppa mycket är det
också svårt att göra storformationer. Det
går snabbare att göra många hopp i fri flygning eftersom det inte behövs dirt dive på samma sätt.”
Veckans sista hopp var en 24-manna.
Avslutningskvällen bjöd på filmvisning
som kameramännen Andreas Henriksson
och Niclas ”Busen” Olofsson satt ihop.■
Anders Q

Många ”tältmöten” hölls
strax innan kvällsbastun
för att blidka vädret. Här
talar Peter Carlsson och
Stefan ”Schwede” Andersson snällt till gudarna.

Uppvärmningen för veckan
var två grupper om tolv.

Organisatörer saknas

Namn: Filippa Ebersjö.

Namn: Thomas Biehl.

Klubb: Linköping.
Började hoppa: 1998.

Klubb: Dala och
Gefle Crew Club.

Antal hopp: 1 200.

Började hoppa: 1996.

Antal Big way camp: Har varit
med på nästan alla.

Antal hopp: 3 800.

”Veckan var bra förutom vädret. Vi gjorde 12-13-mannor och en 24-manna. Totalt blev
det sju utmanande hopp. Första dagen hölls ett seminarium
då vi fick ställa frågor till organisatörerna. När det var gjort
fanns det inte så mycket mer att hålla seminarier kring men
alla höll humöret uppe. Inför kommande år tror jag att det
är bra om det görs mer reklam och datumen för veckan bestäms tidigare. Det kan bara bli bättre till nästa år.”
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Antal Big way camp: Ett
tidigare.
”Jag såg mycket fram emot den här veckan
eftersom jag knappt varit med på något sådant här tidigare. Det året jag var med hade
jag otur och hamnade i fel grupp. All laghoppning har gjort att det inte har blivit av att jag
har varit med. Men jag gillar roteflygning och
att hoppa storformation. Tyvärr satte vädret

Robert Chromy och Edward ”Bushman” Anderson.

stopp men jag har haft roligt ändå. Coacherna var trevliga och humornivån var
bra. De få hopp vi fick var roliga.
Fredrik ”91:an” Eriksson hade dragit
ihop mig och Ingemar ”Kingmar” Eriksson
som känner varandra sedan många år tillbaka från Dalaklubben. Han har hoppat i
20 år i år och hade tänkt göra en liten
grej av det under lägret. Men när han fick
höra under presentationen att det var så
många som hoppat så många fler år än honom kom han av sig helt. Tanken var att han
skulle bjuda på chiligryta. Nu måste det bli något storformationsläger till. Jag väntar ju på
den där chiligrytan.”
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Röster om Big way 2012

Anders Q

Bushman har också en teori kring varför
deltagarantalet har minskat.
”Man ser inte så mycket storformationshoppning på klubbarna längre. Det
saknas organisatörer eftersom det är så

13
Vertikalt världsrekord
I början av augusti arrangerades
rekordförsök i vertikal storformation i Chicago, USA, med deltagare
från hela världen. Peter Nilsson,
Karl Jensen och Petter Jönsson
från Stockholms fallskärmsklubb
kan nu logga det nya headdownrekordet på 138.
Text

Peter Nilsson

Foto

Norman Kent, www.normankent.com
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ålet var att bygga en 142-manna
headdownformation och slå det
tidigare rekordet 108 som byggdes på
samma fält, Skydive Chicago, för tre år
sedan. Sammanlagt gjordes fjorton försök med 142 personer och ett försök
med 138.
Redan efter de första hoppen kände vi
hur nära vi var. Ett par av formationerna
flög så länge som tio till tolv sekunder
med bara en eller ett fåtal som inte var på
plats. På ett av de sista hoppen byggdes
en komplett formation på 142, precis
som planerat – succé!

M

Fast ändå inget världsrekord... Formationen med 142 headdownflygare är
nämligen inte giltig som världsrekord eftersom organisatören gjorde en miss på
det papper som lämnades till domarna
före hoppet. Två av hopparna var ritade
mellan fel personer och dockade således
en plats ifrån det domarna ville se.
Formationen minskades med fyra

Försöken som följde den ogiltiga 142mannan var mycket bra, men när det endast fanns utrymme för ett hopp till och
ingen komplett formation hade byggts

togs beslutet att minska formationen
med fyra personer.
Saken var klar! Under sista hoppet på
fredagen byggdes världens näst största
headdown formation, en 138-manna,

precis på det vis domarna ville se den och
världsrekordet var i hamn. Glädjen var
stor och även om vi var mycket glada över
vårt officiella rekord så firade vi alla att vi
lyckades med vårt egentliga mål: att bygga en 142-manna headdownformation!

och ungefär halva formationen bestod av
floaters, alltså hoppare som tar sig uppåt
mot basformationen efter uthopp. Det
betyder att jag som gick bland de sista
dykarna i gengäld fick en relativt kort
väg till min plats.

En av de tio sista platserna

Avslappnad stämning

Kampen om inbjudningarna till rekordförsöket var hård. Jag (Peter Nilsson) och
Petter Jönsson har varit med på ganska
många internationella events tidigare och
hade givna inbjudningar. Men Europa
var endast tilldelade 30 platser så när
Karl Jensen ville följa med var enda lösningen att åka till USA och visa upp sig
– hoppa ”try outs”. Där knep han en av
de sista tio inbjudningarna i konkurrens
med 90 andra hoppare, något som både
jag och Petter är väldigt stolta över!

Som förstaflygplan hade vi en Sherpa,
som tar 35 hoppare och har en stor akterramp. Två Twin Ottrar följde efter på
var sida med en Skyvan som svans.
Vi var indelade i sektorer baserade på
varifrån man fått sin inbjudan. Det var
ett mycket smart drag från organisationen. Jag hade hoppat med samtliga européer förut och visste att precis alla i mitt
flygplan och i min del av formationen
skulle göra sitt jobb, varje gång. Det gav
en väldigt avslappnad stämning, med
mycket skämtande och skratt på väg upp
i de nästan 40 minuter långa lifterna.
Hoppen i det här rekordförsöken är
bland de roligaste jag gjort. Allt från inflygningar till bryt och landningar kändes mycket disciplinerat och säkert. Och
efter att ha sett hur årets formation flög
så känns det som ett naturligt steg att
sikta på minst 200 nästa gång.
■

Lägre uthoppshöjd än vanligt

Hoppen gjordes från 17 500 fot (drygt
5 300 meter), vilket är lägre än vid
många tidigare rekord. Att vi lyckades
bygga så snabbt och flyga så länge beror
mycket på att basen flyttats längre bak i
uthoppsordningen. De första hopparna
klev av redan fem sekunder före basen
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Karl Jensen

Peter Nilsson

Petter Jönsson
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NYFIKEN PÅ

Björn
Björn är datanörden som inte gillar teknik och
han hade aldrig hoppat fallskärm om han inte
varit så duktig på att programmera. Och så vill
han bli det ingen annan vill bli.

Text

Virginia Åslund

Foto

Martin Eidensten

F

ör tre år sedan hade Björn ett stort
intresse: att knacka kod vilket tog
upp största delen av vardagen. Hur han
hamnade på en AFF-kurs i Nyköpings
fallskärmsklubb våren 2010 började med
att han fick jobb på musiktjänsten Spotify. Ett jobb han fick utan cv, personligt
brev eller rekommendationer. Han
skickade helt enkelt ett mejl med en
länk. Länken ledde till en lösning på hur
man kan öppna mp3-filer utan att ta för
mycket plats men samtidigt inte förlora
någon kvalité. Det var inget snack om
saken och Björn flyttade till Stockholm
från Köping för att jobba som programmerare på Spotify.
På Spotifykontoret hade kollegan
Magnus Olausson förhandlat med Ny-
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köpingsklubben om rabatterade AFFkurser mot gratisreklam på musiktjänsten och Björn hade för första gången i
sitt liv en ny hobby. Det förvånade omgivningen eftersom Björn aldrig någon-

Björn
Edström
Född: 1985.
Bor: Stockholm.
Yrke: Programmerare på Spotify.
Klubb: Stockholms fallskärmsklubb.
Började hoppa: 2010.
Antal hopp: Cirka 460.
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Björn Edström

NYFIKEN PÅ
När Björn var tolv år lyckades han tillsammans med sin lillebror hacka in sig på
lärarnas datorer i skola, mest för att se om de kunde men också för att spela
dataspel. ”Än idag tror jag inte att de vet om det” säger Björn nöjd. Här hänger
han under skärm, också nöjd efter ett vingoverallhopp i Gryttjom.

sin har visat minsta intresse för någon
typ av sport, om man inte räknar programmering som en sport förstås.
”Mina föräldrar blev väldigt glada när
de fick höra att jag äntligen har en hobby
där man måste vara utomhus” säger
Björn som programmerat, mer eller
mindre konstant, sedan mellanstadiet.
Men trots att dataprogrammeringen
är där Björn hittar sitt ”flow” så gillar
han faktiskt inte teknik, vilket känns lite
oväntat.
”Jag bor väldigt spartanskt och har
ingen tv. Hemma har jag en gammal dator och använder Linux[1]. Och så använder jag den här” säger han och visar upp
en skruttig gammal telefon.
”Det kanske låter konstigt men det är
själva problemlösandet som är roligt. Jag
gillar matte men inte miniräknaren” fortsätter Björn.
Nekades D-cert

Björn, Henrik Raimer och Kristian
Nilsson laddar inför ballonghoppet.

Björn kallar sig själv för perfektionist och
är otroligt envis vilket lämpligt nog visat
sig vara bra egenskaper för att bli bra på
att programmera och att hoppa fallskärm.
Han blev färdig A-certare på tre månader
och efter andra hoppet under AFF-utbildningen följde han spontant med till
Bottrop för att prova på något han aldrig
tidigare hade hört talas om.
”Det var min instruktör Sara Hall Ericson som skickade ut en inbjudan till något som kallades vindtunnel. Jag åkte dit
och hade Peter Nilsson som coach. När
jag fick prova på allt han pratade om visste
jag att det var fallskärmshoppning jag
skulle hålla på med. Det är lite tack vare
dem två som jag har fortsatt” säger Björn.
När Björn inte programmerar är det
just spontana resor där hoppningen på
något sätt är huvudattraktionen som gäller. Han är nyss hemkommen från en
Italien- och Kroatienresa och har redan
hunnit med två FlajFlajläger.

”Det blir mycket ravioli för min del,
det mesta går ju till hoppningen eller till
vindtunneltimmar” säger Björn.
Idag har han hunnit med cirka 460
hopp, 20 basehopp och 12 timmar i vindtunnel. Ett hopp Björn minns som extra
roligt var ett ballonghopp från förra året.
”Vi var några som åkte till Enköping
och hela processen från att resa ballongen
till utelandningen var bara, helt enkelt,
så bra”, säger Björn.
Björn lägger mycket av sin envishet
och perfektionism på tiden i vindtunneln,
där han också gjort grejer han ännu inte
har provat i luften. Och så småningom
skulle han kunna tänka sig att tävla.
”Det finns så mycket roligt att prova
inom hoppningen! Både kalottformation
och precision verkar jättekul och är något
jag kommer att testa men det jag fokuserar på är friflygningen, vilket är det jag
skulle kunna tänka mig att tävla i. Lite
fokus ligger även på att hoppa med vingoverall. FS4 är det jag tycker är minst roligt, om jag hoppar med andra ser jag
helst att vi är på samma nivå, men även
det kan såklart vara roligt emellanåt” säger Björn.
Inför nuvarande säsong ansökte Björn
om D-cert men nekades. Han blev nämligen slumpmässigt utvald av förbundet
och fick alltså sina hopp kontrollerade.
Ironiskt nog saknade han ett FS4-hopp
för att uppnå D:et.
”Det gör inte så mycket, den enda
skillnaden är att jag inte får hoppa utan
skor, vilket jag ändå inte tänker göra.
Men jag ska väl göra det där FS4-hoppet
och det ska dokumenteras noga!” skrattar
Björn.

Sandra Waessman

Konsekvenstänk på hög nivå

Björn har inga reservdrag, inga direkt
obehagliga hopp eller skador på grund av
hoppningen och han tror att det har med
[1]
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just konsekvenstänket att göra, det där
tänket som aldrig lämnar Björn ifred.
Han hoppar till exempel inte så ofta
med kamera, fast han får, helt enkelt för
att han inte riktigt har löst alla de proSara Hall Ericson:
Första gången jag
träffade Björn var
på förhandlingsmötet mellan NYFK
och Spotify. Han
berättade om hur
rädd han var för
att göra ett tandemhopp så Björn var
den sista personen jag väntade mig att
se på kursen några veckor senare.
Men där satt han och berättade glatt
på presentationen att han aldrig någonsin hade gjort en fysik aktivitet. ”Oj”
tänkte jag och Anton Engstrand som
också var kursledare.
På hopp nummer ett fick vi en sprattlade Björn som inte lyckades dra fallskärmen och vi landade ute på en åker.
Men det gjorde inte så mycket, Björn
var lika glad för det. Oavsett vilka motgångar Björn stötte på under utbildnignen var han alltid glad och postitiv, det
senaste hoppet var alltid det bästa och
det roligaste. Han hade hittat något
som gav honom glädje och det delade
han med sig av till alla.
Jag känner stor ära i att ha haft möjligheten att följa Björns personliga resa
och känner mig oerhört stolt som kursledare och AFF-instruktör när han störtar fram genom hoppsverige – och USA
för den delen – med stormsteg. Jag
minns att jag under kursen frågade
Björn vad hans föräldrar tyckte om att
han börjat hoppa och svaret blev ”Dom
är så glada att jag är utomhus!”.
Björns personliga utveckling tack
vare hoppningen är något jag bara kan
drömma om att uppleva själv och jag
ser fram emot att se vad han tar sig
för de kommande åren.

Ett operativsystem som har fri källkod, typiskt för programmerare.
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Petter Jönsson

NYFIKEN PÅ
Björn på Flajflaj tidigare i år. "Jag mådde lite dåligt den dagen men bestämde
mig för att hoppa ändå. Det var ett jävligt bra friflygarhopp med Petter Jönsson. När jag kom ner på marken kollapsade jag och var likblek. Jag hade fått
vinterkräksjukan och fick spendera ett par dagar på toaletten efter det hoppet".

Peter Nilsson:

blem som kan uppstå. Till och med när
han ska peppa andra nervösa hoppare
tänker han på att säga några vänliga ord
på rätt höjd, innan de blir sådär jättenervösa och ändå inte kan ta in mer information och som de ändå kanske bara blir
stressade av.
”Att tänka på fel och hur saker kan gå
fel är lite av en yrkesskada. Nästan allt
jag gör på Spotify handlar om att lista ut
hur tjänsten kan gå fel och kunna hantera det” förklarar Björn.
”Inom hoppningen försöker jag visualisera allt jag gör, allt från packningen
till landningen. Och så vet jag vad jag är
dålig på och undviker därmed det. Och
så försöker jag även lära mig av andra, och
det jag har märkt är att det är hoppare
med små skärmar som skadar sig och är

därför rätt konservativ när det kommer
till att gå ner i storlek” fortsätter han.
Kan tänka sig bli rigger

Programmerandet har alltid varit ett sätt
för Björn att både koppla av och att hålla
igång huvudet, fram tills den där våren
för tre år sedan. Numera är det fallskärmshoppningens gåtor som ockuperar hjärnan, i alla fall på fritiden.
Och än en gång lyckas Björn förvåna,
han säger det man nästan aldrig hör någon säga: att han kan tänka sig bli rigger.
Den person som kontrollerar att fallskärmen är hoppduglig och packar reserven.
Men med närmare eftertanke känns det
egentligen ganska självklart att han ska
bli det, någon gång i framtiden.
Men det som lockar just nu är att få

Jag måste säga
att Björn Edström är ganska
långt ifrån den
typ av person
man tänker på
när man hör ordet fallskärmshoppare. I alla
fall om man inte själv är fallskärmshoppare och har lärt känna underbara,
smått galna och dedikerade människor
som just Björn Edström. Han utstrålar
mycket kärlek till sporten och är en otroligt hängiven elev. Jag har haft nöjet
att känna Björn sedan han började hoppa och när jag jämför nuvarande Björn
med den Björn som just hittat till fallskärmsvärlden, så är det tydligt hur
starkt vår sport kan påverka människor
och människors liv till det bättre. Jag
tror Björn kom in i vår värld och hittade
”hem”. Det gör mig stolt och glad att få
vara en del av fallskärmsvärlden!

Anders Q

prova de lite större vingoverallerna och
det behöver han 50 hopp till för, vilket
han planerar att göra denna säsong.
Och ett FS4-hopp förstås.
■

Fallsvenskan rullar på
fart på Fallsvenskan på se-

”Det är fler nya lag med i år än tidigare och i fler grenar. Jag saknar dock fortfarande lag i friflygning”, säger hon.

nare år. Men nu tävlas det
för fullt ute i landet. Och på
tävlingens Facebooksida
läggs hoppen upp med
förklaringar till eventuella
domarbeslut.
Text

Anna Oscarson

Foto

Robert Rydén

allsvenskan är tävlingen som är till för
att förenkla så mycket som möjligt
för den som är sugen på att tävla. Hoppen kan göras på hemmaklubben eller
vilken klubb som helst. Det kostar inget
att delta och man har en hel månad på
sig att invänta rätt väder. Fyra omgångar
körs – juni, juli, augusti och september.
Det har inte funnits någon ansvarig
för tävlingen under några års tid men
nu håller domaren Elisabet Mikaelsson i
trådarna.

F
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Bra kvalitet

I juniomgången deltog FS2-lag, FS4-lag
och precisionshoppare. Team Snigel från
FK Dala med Kristian Grau och Maria
Lille vann med 23 poäng i FS2 över Linköpingslaget Team Kyckling-Curry, bestående av Sara Wallbäck, Jonas Karlsson och
Joackim Johanssom, som hade nio poäng.
Team OnePiece från FK Aros (Robbin
Havasi, Johan Julin, Josefin Levander,
Martin Nyblad och Niklas Larsson) tog
hem segern i FS4 med 33 poäng före
Team MAMBaa (Johnnie Tibom, Martin Eliasson, Johan Levin, Sofie Larsson
och Sebastian Andersson) från FKCG
som hade 16 poäng.
”De hopp som gjorts och lämnats in
är bra för att vara av de som nyligen börjat tävla.”
Tävlingen är i första hand tänkt för nybörjare men våra rutinerade precisionshoppare missar inte gärna chansen att

tävla. Magnus Falk, FGCC, tog hem förstapriset i precisionstävlingens första omgång med tre nollor i rad. Micke Alpfors
blev tvåa med tre centimeter och Uno Alpfors trea med elva centimeter sammanlagt.
Fina priser

Priset som det tävlas om är att den klubb
med högst sammanlagd poäng får samtliga deltagande klubbmedlemmars anmälningsavgift till SM, i den grenen, betald
nästkommande år. Ytterligare ett pris är
nytt för i år. Det är presentkort på besiktning och ompackning av utrustningen hos Uffes Hopp Shop, det lottas ut
bland de deltagare som varit med på
minst två omgångar.
På www.fallsvenskan.se finns reglerna
för tävlingen, lottningen till tävlingshoppen och resultat publiceras. Tävlingen
har också en egen sida på Facebook
(www.facebook.com/fallsvenskan) där de
inskickade hoppen läggs upp med information om antal poäng. Har laget fått
någon bust (bortdömd poäng) står detta
också förklarat.
■

MAMBaa från FKCG –
Sebastian Andersson,
Johan Levin, Sofie Larsson, Johnnie Tibom och
Martin Eliasson – fick
16 poäng i juniupplagan
av Fallsvenskan.

Robert Rydén

Det har varit lite dålig
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Tack vare att Dubais kronprins
föll för fallskärmshoppning har
Skydive Dubai blivit verklighet.
Den konstgjorda halvön där
hoppfältet SD ligger (streckad
oval) gör fallskärmshoppningen
till en alldeles speciell upplevelse.

satsar på att bli
störst och bäst
I slutet av året arrangeras VM i fallskärmshoppning i Dubai. Staden i
öknen där allt är möjligt och bara fantasin sätter begränsningar.
Text

Anders Strandberg

Foto

G. Shelton, A. Strandberg

ycket har sagts och skrivits om
Dubai. Staden i öknen som har
gått från att vara en pärlfiskeby till en
metropol på bara 40 år.
Det är superlativens land. Störst, högst,
snabbast och mest. Vissa tycker att de skapat lite av ett Disney World. Samtidigt
har man byggt fascinerande skyskrapor,
tolvfiliga motorvägar och palmer man
kan bo på.
Här krävs inte de utredningarna och
den politiska manglingen av projekt som
vi är vana vid i Sverige. Här bestäms det
ena dagen, och påbörjas den andra. I alla
fall bildligt talat.
Vad man än tycker om Dubai så kan
man inte låta bli att imponeras av visionerna och modet som krävs för att ge-

M

Foto: Anders Strandberg

Flygplansparken på
Skydive Dubai imponerar: tre Twin Ottrar,
en Pilatus Porter (bilden) och en Cessna
Caravan.
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nomföra dem. Allt det här avspeglar sig
också i Skydive Dubai.
Makalös utsikt

Till att börja med är platsen för hoppfältet helt unik. En liten konstgjord halvö
(som innan finanskrisen slog till var
tänkt för bland annat hotell) mitt bland
skyskrapor, hotell, stränder och vid foten
av den numera berömda Palm Jumeirah.
Utsikten från luften är helt makalös.
Fast den klart begränsade landningsytan gjorde att man var tvungna att hitta
ett alternativt fält för mindre erfarna hoppare och för att dra igång elevverksamhet.
Man tog en bit land 40 minuters bilväg inåt öknen, anlade landningsbana,
planterade gräs i landningsområdet och
gjorde en egen avfart från motorvägen.
Skydive Dubai 2 (eller SD2) var igång.
Men det här var bara början. Landningsbanan vid Palmen var i kortaste laget, vilket gav begränsningar för Twin Ottern. Det löser man nu genom att anlägga
en helt ny 700 meter lång bana på pålar i
havet, som är klar i slutet av sommaren.
En byggnad med packyta, shop, rest aurang, 102 tums plasma-tv på väggarna,
videoredigeringsrum, manifest och kontor står redan färdig.
Eftersom huvuddelen av verksamheten vid Palmen är tandem, är planen att
bygga ett separat välkomstcenter för tandempassagerarna, tillsammans med en
annan byggnad för tunnelbesökarna. För

planen är att man ska bygga inte en, utan
två vindtunnlar.
Vid SD2 har det redan börjat byggas
för att sätta upp en tunnel med 4,9 meters diameter. Sex månader efter att den
blir klar ska Palmen få sin egen som ska
bli (ja, du gissade det) störst i världen
med 6,7 meter! (Som jämförelse är Bedford 5,0 meter i diameter.)
I sammanhanget kan nämnas att det
redan finns två vindtunnlar i Dubai, fast
de har inget med Skydive Dubai att göra.
iFly driver tunnlarna i ett köpcentrum
och har öppet sju dagar i veckan. Tunnlarna har tillräckligt med tryck för att
kunna göra head down, men är lite begränsade storleksmässigt. Det är svårt att
vara fler än två.
Ännu fler flygplan jagas

Flygplansparken är det heller inget fel på;
tre Twin Ottrar, en Pilatus Porter och en
Cessna Caravan. Man letar också efter ytterligare en Twin Otter och en Caravan.
Dubai är landet där man inte gör någonting själv. Därför finns förstås packare, videoredigerare, städare, chaufförer
till golfbilarna som tar folk till och från
parkeringsplatsen.
Generellt är Skydive Dubai välorganiserat, men man kan se att de fortfarande växer och lär sig. Manifesteringen sker fortfarande med hjälp av papper och penna.
Man har lyckats locka till sig mycket
duktigt folk till personalen. Inte bara tandempiloter, AFF-instruktörer med flera.
Utan även stora namn som flerfaldiga FSvärldsmästaren Craig Girard, flerfaldiga
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Foto: Greg Shelton, Skydive Dubai

Skydive
Dubai

Foto: Anders Strandberg

världs- och amerikanska mästaren i freestyle Mike Swanson, samt amerikanska
mästaren i VFS, Mike Wittenburg.
De är inte bara en tillgång för hela fältet utan sätter även Förenade Arabemiraten på kartan och högt upp på resultatlistorna genom att coacha lokala lag.
Helikopter kan dyka upp

Lite mer fakta kring Skydive Dubai

Man inser ganska snart att Skydive Dubai inte är som andra hoppfält. Skydive
Dubai är unikt. Tänk dig själv att få skapa ett (eller två) hoppfält med närmast
obegränsade resurser. Kristallkronor i
packtältet, egen avfart från motorvägen.
Fantasin sätter begränsningarna.
När man minst anar det kan det dyka
upp en Bell-212 helikopter som man kan
hoppa ur, utan extra kostnad.
Att få ligga i frifall över Palmen liknar
ingen annan bakgrund man kan tänka
sig. På ett mer jordnära sätt schasar man
ibland bort kameler från landningsbanan
på SD2.
Inget av det hade varit möjligt utan en
väldigt speciell person; His Highness
Sheikh Hamdan Bin Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum. En helt vanlig 29årig kille från Dubai som är sportig, gillar att hoppa fallskärm och som också råkar vara Dubais kronprins. Utan honom
och hans eget intresse i hoppningen finns
det inte en chans att hoppfältet skulle
ligga där det gör. Eller att de resurser som
pumpas in i SD och SD2 skulle bli verklighet. Det är många av oss som är tacksamma för att han just föll för hoppningen, istället för någon annan sport. Plötsligt blev allt möjligt.
För att få reda på mer om framtidsplanerna och utmaningarna i att driva
hoppfält i Dubai och Mellanöstern satte
jag mig ned med Skydive Dubais vd Jason Russell. En mycket sympatisk amerikan som själv bott i Dubai i tre år.
A: –Hur startade Skydive Dubai?
J: –Kronprinsen höll på med andra
flygsporter och blev genom sin högra

hand Nasser introducerad till hoppningen. För att öka intresset för Dubai
och sporten anordnade man ett par
tävlingar, och kronprinsen köpte marken vid Palmen där fältet ligger idag.
A: –Så uppbackningen från kronprinsen
har varit viktig?
J: –Absolut!
A: –Vilken typ av hoppare vill Skydive
Dubai attrahera?
J: –Det beror på vem du frågar. Dom
som har hand om pengarna vill ha fler
tamdem. Kronprinsens egen vision är
att Skydive Dubai ska vara ett kul ställe för alla.
Jag frågade sen Jason om framtidsplanerna och visionerna. Svaret är typiskt Dubai
– lite blandning av galet och facinerande:
J: –Vi vill bli ”the best dropzone on
earth”. Men hoppfältet ska bli en del
av flera attraktioner. Det finns planer
på en vattenskidpark, att sänka en båt
eller flygplan för dykare, en ubåt för
25 personer och flera gyrocoptrar för
sightseeing.
SD2 kan få en vattenpark med en ny teknik av stående våg där flera människor
kan vågsurfa samtidigt. Möjligen även en
go-cartbana och en flygskola.
A: –Vilka är de största utmaningarna med
att vara för vd för Skydive Dubai?
J: –Att hålla jämna steg med visionerna.
Kronprinsen vill att Skydive Dubai
ska öka Dubais storslagenhet som en
turistdestination.

Ett eget mål som Jason har är att skapa en
tandemupplevelse över det vanliga. En
förstaklassservice för tandempassagerare.
J: –Kundservicen ska vara exceptionell.
Alltifrån att få ett personligt välkomnande, en varm handduk, hjälp att
checka in till att få med sig sitt tandemhopp hem i form av ett nytt
snyggt format, istället för en DVD.
A: –Är det något annat du skulle vilja att
hoppare i Sverige ska veta?
J: –Det finns många missuppfattningar
hur det är i Dubai och i Mellanöstern.
Till exempel att man åker i fängelse
för minsta lilla sak, som att hålla sin
flickvän i handen. Och att kvinnor
inte har några rättigheter. Och att närheten till andra mindre fridfulla länder gör det farligt att komma hit. Jag
vill att folk ska komma hit för att se
hur säkert det egentligen är och vilken
hög kvalitet allting håller.
Ju längre jag pratar med Jason ju mer inser jag hur tätt Dubais planer hänger ihop
med Skydive Dubais. Ingenting görs av
en slump eller som ett separat sidospår.
Hand i hand med resten av Dubai försöker de skapa det största och det bästa.
I landet lagom Sverige är det lätt att
garva och skaka på huvudet åt alla galna
projekt. Men även om inte alla projekt
ser dagens ljus vill man skapa ett hoppfält i världsklass. Med visioner och närmast obegränsad ekonomisk uppbackning är de på god väg. Som hoppare är
det bara att tacka och ta emot.
■

Emiratet Dubai

Skydive Dubai
•

Dubai är ett av sju emirat i landet Förenade Arabemiraten (De andra är Sharjah,
Ajman, Umm Al Quwein, Ras Al Khaimah,
Fujeirah och huvudstaden Abu Dhabi).

•

Invånare cirka två miljoner, totalt cirka
åtta miljoner i landet.

Hoppriserna för 4 000 meter på SD är 120 Dirham
(cirka 220:-), och på SD2 100 Dirham (cirka 180:-).
Deal för lag finns men bara för SD2.

•

Bara cirka 15 procent av landets invånare är så kallade locals. Resten är gästarbetare från hela världen.

•

En AFF kurs kostar 10 000 Dirham (drygt 18 000:-),
då ingår tio minuter tunnel och en repeterad nivå.

•

•

Tandem kostar 1750 Dirham (cirka 3 200:-) och
inkluderar video och stillbilder.

Till skillnad från vad många tror står oljan
bara för sex procent av Dubais inkomster.
Man satsar istället på turism, shopping
och handel.

•

Skydive Dubai anordnar i år VM i fallskärmshoppning
från 28 november till 9 december.

•

Snitttemperaturen på dagen under sommaren är 42°C. På vintern är den 23°C.

•

Från 27 december till 5 januari hålls boogiet Dubai
Winter Festival, mer info på www.skydivedubai.ae

•

Svenskar behöver inte visum för att åka
till Förenade Arabemiraten.

•

Skydive Dubai följer amerikanska förbundets, USPA:s
regler. FAI-certifikat är okej. Räddningsutlösare krävs.

•

Restriktioner för att få hoppa vid Palmen är 100
hopp. (Just nu är begränsningen 500 hopp men den
kommer att sänkas eftersom man snart öppnar upp
mer landningsyta.)

•
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På Skydive Dubai 2
eller ”SD2” händer
det att kameler behöver jagas bort från
landningsbanan.

Jason Russel
Erfaren hoppare, AFF- och tunnelinstruktör. Han hoppar för närvarande VFS
med Dubai-laget Nexus, vars mål är att
vinna VM.

Anders Strandberg
Bott i Dubai i
åtta år. Jobbar
som pilot på Dubais flygbolag
Emirates. Före
detta hoppilot
och AFF-instruktör. Har gjort
2 000 hopp, varav de flesta är gjorda i
Gryttjom. Hoppar numera sporadiskt på
Skydive Dubai när andan faller på.
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KONTAKTA

SFF!

Beställ material på SFF:s kansli
• PR-film, inspelad 2006,
för att ha i marknadsföringssyfte.

Vill du veta mer om:

• Drogteststickor.

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

• Skade- och tillbudsformulär.

Kommunikationsansvarig: Carl-Oskar Bohlin,
e-post: carloskar.bohlin@gmail.com

Skatter och avtal: Kontakta förre ordföranden Lina
Gardlow, e-post: lina@sff.se

• Boken ”Flyga fallskärm”, utbildningsbok
i avancerad fallskärmsmanövrering.

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

Styrelsen
Ordförande: Ronny Modigs,
e-post: ordforande@sff.se

Miljöfrågor: Carolina Nilsson,
e-post: carolina_nilsson@yahoo.se

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

Materielkommittén: Henrik Grentzelius,
e-post: henrik.grentzelius@comhem.se

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

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

Ronny Modigs,
ordförande.

Stefan Nilsson,
kassör.

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

Ledamot: Robert Rydén,
e-post: skydivernu@gmail.com
Suppleant: Håkan Dahlquist, e-post: hakan@sff.se
Suppleant: Carl-Oskar Bohlin,
e-post: carloskar.bohlin@gmail.com
Valberedningen:
John Cargill Ek (sammankallande),
e-post: jce@jcd.se
Uno Alpfors, e-post: uno.alpfors@swipnet.se
Ante Frisk, e-post: ante.frisk@gmail.com

Carolina Nilsson,
ledamot

Robert Rydén,
ledamot

Svenska Fallskärmsförbundet är en frivillig försvarsorganisation,
medlem i Flygsportförbundet och Riksidrottsförbundet.
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Utbildnings- och säkerhetskommittén:
Petter Alfsson-Thoor, e-post: ri@sff.se

Ledamot: Carolina Nilsson,
e-post: carolina_nilsson@yahoo.se

Erik Hamrin,
ledamot

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

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

Håkan Dahlquist,
suppleant

Carl-Oscar Bohlin,
suppleant

Petter Alfsson-Thoor,
riksinstruktör

Transportstyrelsen har till Svenska Fallskärmsförbundet
delegerat tillsynen av sporthoppning med fallskärm i Sverige.

35

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

Finska och svenska deltagare på VFS-lägret i Gryttjom, fångade av Hans Berggren, www.hansberggren.se.

