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Speedflying
Förbundskonferensen i Karlsborg
Flera svenska rekord under VM i Dubai

Högtflygande…
stämning var det på VM i Dubai som avslutades i början av december. Ett osedvanligt stort evenemang där
topplagen i alla grenar möttes för att göra upp om
världsmästartitlarna. Bland dem fanns vår svenske Niklas Hemlin, med rötterna i Göteborg, som kämpat i arton år för att bli bäst i världen på FS. Onsdagen den
femte december gick hans dröm i uppfyllelse och guldmedaljen blev hans, tillsammans med amerikanska Arizona Airspeed.
Hans berättelse inspirerar många av oss. Just den
energi och den viljekraft som väcks när vi ser andra
lyckas kan vara motorn bakom framtidens svenska fallskärmsbragder. Det finns så mycket att göra i himlen!
Och det mesta är faktiskt möjligt, även om utmaningarna är många.
Inspiration är också vad deltagarna i vår svenska
landslagstrupp tar med sig hem för att sprida i resten av
hoppsverige. I bagaget har de dessutom svenska rekord i
nästan alla grenar: swooping, kalottformation, precision, friflygning och FS.
Bakom kulisserna finns ett annat maskineri som
måste ticka för att de där coola och imponerande insatserna i luften ska kunna bli verklighet. Det handlar om
stommen i svensk hoppning: våra klubbar och vårt förbund och allt det organisatoriska arbete som pågår både
sommar och vinter för att hoppflygplanen ska kunna
snurra varje säsong.
Att sitta med i klubbens styrelse, att vara med och
rodda evenemang eller att sitta i en av förbundets kommittéer är också kul, fast på ett annat sätt. Tillfredsställelsen när det går bra är svårslagen, precis som på täv-

ling. Men liksom där är det motigheterna som gör att
många hoppar av längs vägen.
Vi behöver peppa alla som sliter och se till att det
blir värt mödan. Ett sätt är att bli bättre på att samarbeta och dela erfarenheter mellan klubbarna. Den nya distriksindelningen som skapades på årets förbundskonferens kan vara ett sånt redskap.
På konferensen presenterades också utkast till nya
fallskärmsutbildningar. Grundutbildningen kan komma att se ganska annorlunda ut om bara något år. Det
nya förslaget försöker hitta lösningar på instruktörsbristen som framför allt råder i mindre klubbar, men väcker samtidigt frågor om hur mycket en grundkurs får
kosta. En utbildning införs också i flera steg för alla
som vill högfartslanda. Målet är att rädda liv och lårben, frågan är hur kurserna mottas?
Nu är det upp till dig att avgöra den frågan!
Vi i redaktionen önskar er alla en god jul och ett
gott nytt år. Nästa gång vi hör av oss har 2013 redan
inletts – låt det bli en högtflygande säsong!
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Kalendariet. Lösryckt,
notiser om smått och gott.
Ordförandespalten,
Ronny Modigs.
Förbundskonferensen
– tillsammans kan vi mer.
CI-mötet – elever och swoopare mest sårbara.
Riksinstruktören,
Petter Alfsson-Thoor.
Incidentrapporter.

VM i Dubai 2012 – flera svenska rekord i extraordinär miljö.
Gopro-experimentet
– vad händer om..?
Speedflying
– med fallskärm i backe!
Sveriges första swoop-pond.

Nyfiken på Johannes.

39 045 meter – satte världens
fokus på fallskärmshoppning.
Uppvisningsträning i Skåne med
tomtehopp.
Så kontaktar du folk i SFF.

God jul & gott nytt år!

Omslaget:
En perfekt speedflyingbacke. Lagom brant och
med enkla hinder som är kul att runda.
Foto: David Bengtsson.
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I vår är det dags igen – fallskärmsgalan som blev en framgång i våras anordnas återigen i fallskärmshoppningens hemstad Karlsborg. Alla hoppare är välkomna att delta
på seminarier under dagen och middagsfestligheter på kvällen, inklusive utdelning av
utmärkelser. Galan anordnas i samband med riksstämman, och allt detta händer den
16 mars. Vik datumet i din kalender redan nu.
Du som har gjort ett jämnt antal tusen hopp (1000, 2 000, 3 000 o.s.v.) kan ansöka om en tjusig plakett genom att fylla i en blankett du får från kansliet, info@sff.se,
efter påskrift av din klubbordförande eller chefsinstruktör. Så får även du ta emot din
plakett till applåder den 16 mars i Karlsborg!
Anders Q
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Fram med finkläderna – dags för fallskärmsgala

JANUARI
14/1: Deadline för bidrag till årets
filmfestival, www.skydivefilm.se
26/1: Stockholm Skydive Film Festival,
www.skydivefilm.se

JULI
1-5/7: VFS-läger, Gryttjom.

FEBRUARI
1-3/2: BAS-kurs på Bosön.
MARS
5-10/3: Kursledarkurs på Bosön.
6-10/3: Hoppmästarkurs på Bosön.
16/3: Fallskärmsgala och riksstämma,
Karlsborg.
22-24/3: Hoppledarkurskurs på Bosön.
APRIL
21-24/4: Tunnelträning för blivande
AFF-instruktörer i Bedford.
MAJ

6-7/7: Kalottinstruktörskurs,
mer info på www.sff.se
6-7/7: Svenska cupen 2, Skånes
fallskärmsklubb.
8-14/7: Big way camp, Gryttjom.
15-21/7: Sekvensläger
(invitational), FKCG.
15-21/7: Swoop camp, Gryttjom.
22-28/7: Angle week, FKCG.
31/7-4/8: SM i alla grenar, Gryttjom.
AUGUSTI
3-11/8: Voss Freefly Week, Skydive
Voss
12-18/8: Birdbabes-boogie, Gryttjom
(prel datum).

5/5: Tandemkurs 1.

19-25/8: King Boogie, FKCG.

23-26/5: AFF-examinering.

31/8-1/9: Prel datum SM i speedformation, Aros.

JUNI
15-16/6: Preliminärt datum Svenska
cupen 1, Mellersta distriktet.
24-28/6: Friflygarläger, Gryttjom.

SEPTEMBER
13-15/9: Prel datum NM i FS16, FF och
VFS, Gryttjom.

Ulf Liljenbäck tar
emot sin plakett för
4 000 hopp på fallskärmsgalan 2012.

Stockholm Skydive Film Festival 2013
Den 26 januari 2013 är det återigen dags för filmsugna hoppare att inta Bio Rio. Du
anmäler dig på www.skydivefilm.se
Om du vill vara med och tävla är senaste tidpunkt för att skicka in din film och/eller
stillbild den 14 januari, 2013 klockan 23:59. Mer information finns på hemsidan.

Stopp för Icon-riggar hävt
Den 24 november meddelade materielkommittén att alla Icon-riggar
stoppades. Anledningen var att när reserven drogs på en rigg av den
typen blev fjäderpiloten stående kvar. Det skedde vid en ordinarie service, och pinnen drogs ut genom drag i vajern under reservlocket.
Först efter att reservcontainerns undre flik förts undan av en hand,
hoppade piloten ur höljet. Den aktuella riggen sändes till tillverkaren
Aerodyne som inspekterade riggen och genomförde en rad tester.
Vid inspektion av riggen fann man att reservloopen var 22 mm
längre än vad man brukar använda i den aktuella rigg- och reservskärmskombinationen. Tillverkaren påpekar också att reserven drogs
genom drag i vajern under reservlocket istället för via handtaget, vilket innebär att riggerns hand stödde sig mot översta reservfliken.
Slutsatsen man drar är att kombinationen av de två faktorerna ledde
till avvikelsen från det normala, och att inga ytterligare åtgärder behövs. Materielkommittén hävde därför stoppet 5 december.

Stilig piruett
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Stefan Karlberg

Inte bästa landningen av Tony Samuelsson från Söderhamns
fallskärmsklubb, ”men kul var det att titta på”, säger fotografen Stefan Karlberg. Bildmontage av Himmelsdyk.
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Tandempiloter får ha handkamera
Från 2013 är det tillåtet för tandempiloter att hoppa med handkamera. Det kunde riksinstruktör Petter AlfssonThoor berätta på förbundskonferensen i Karlsborg 17-18 november. Det har redan utfärdats dispenser för att använda handkamera i samband med tandemhopp men nu blir det alltså tillåtet för alla tandempiloter.
Vilken typ av kamera och montage som helst duger inte utan det kommer att utfärdas särskilda regler. De kommer i 2013 års upplaga av regelsamlingen SBF, Svenska Bestämmelser Fallskärmsverksamhet.
Sven ”Nenne” Pettersson
med passagerare, använder här en handkamera.

Barnbok om hoppning

Foto Sven Pettersson. Detalj: Ingemar Eriksson

Ben Lowe började hoppa fallskärm 2005
och har redan hunnit med 6 000 hopp och
en imponerande mängd behörigheter. Han
har nyligen skrivit barnboken ”The summer
I became a skydiver”. Främst kom den till
för att barn till fallskärmshoppare på ett
enkelt sätt ska kunna visa för sina kompisar vad det är som deras föräldrar håller
på med.
”Men jag ville också ge en positiv bild av
fallskärmshoppning med förhoppningen att
barnen ska förstå hur coolt det är.”
Boken finns än så länge bara på engelska, är illustrerad av Gavin Schmitt och hittas på www.archesairsports.com/book

Gopro hero 3

Inom en snar framtid ska hoppledaren kunna skicka in
skaderapporter via nätet. På så sätt hanteras rapporterna effektivare och kommer att vara tillgängliga för
alla klubbar att ta del av. Det ersätter inte pappersarbetet i nuläget, men på sikt. Förbundet vill påminna
om att det är en skyldighet att rapportera skador.
Hellre en rapport för mycket än för lite.

David Bengtsson

Digitala skaderapporter

Nytt i SBF
Det är mycket nytt på gång in i vår regelhandbok SBF
(Svenska Bestämmelser Fallskärmsverksamhet).
Bland annat bestämmelser och inskolningsprinciper
för handkamera på tandempiloter, missade hänvisningar till den nya vingbelastningskurvan, riktlinjer och kurva till den nya HFL-utbildningen (högfartslandningar, se
särskild artikel på sidan 10 i detta nummer) samt information om utbilningen för kalottinstruktörer (KI), en
bokstavskombination som också blir ny på certet.

Tarzan i ballongens toppsnöre?

Martin Fllink

På förbundskonferensen
– läs mer om den med
början på nästa uppslag –
ritas hörnstenarna i nästa
års verksamhetsplan upp.
Här är några beslut som
fattades:
• Klubbarna ska samarbeta kring evenemang
och kunskapsutbyte i tre distrikt:
norra, mellersta och södra distriktet.
• Skycamp ska anordnas under veckan efter midsommar vartannat år med start 2014. Ansvaret för lägret ska rotera mellan de tre distrikten.
• Fallskärmsgalan och riksstämman äger rum
16 mars 2013 i Karlsborg. Alla är välkomna!
• Tävlingsdrive/Börja-tävla-helger kommer att
anordnas mellan 1 maj och 15 juni 2013 i flera
av landets klubbar.
• Svenska Fallskärmsförbundet kommer
under de närmaste åren att arrangera egna
SM-tävlingar utanför RF:s SM-veckor.
• Svenska cupen 1 2013 anordnas av mellersta
distriktet, preliminärt datum 15-16 juni.

Action Weekend 2012
Action Weekend 2012 ägde rum fredag och
lördag 26-27 oktober i Dala fallskärmsklubb.
Förutom den årliga maskeraden och avslutningsfesten såg de flesta fram emot att få
hoppa luftballong. Tyvärr blåste det för mycket
på fredagen och till en början på lördag, men
till slut blev det av. Det blev ett väldigt lyckat
event, med dubbla lifter för två ballonger.
”Tyvärr blev det ingen mörkerhoppning detta år, men det kanske kan vara något för
2013”, berättar arrangören. Totalt deltog cirka 50 personer som gjorde massor av vanliga
hopp och 32 ballonghopp.
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Händer i SFF framöver

Gopro har nu släppt sin tredje generation
av kameror som filmar i HD. Värstingen
heter Hero 3 Black Edition och är både
mindre och lättare än tidigare. Den största nyheten förutom bättre bildkvalitet är
inbyggd wifi, vilket gör att du kan styra kameran med den medföljande fjärrkontrollen eller via din smartphone. David Bengtsson fick ett tidigt exemplar och gillar särskillt möjligheten att kunna filma med 120
bilder per sekund i HD. ”Jag gissar på att
vi kommer få se många snygga slowmotionsekvenser i sommar tack vare denna
funktion”, säger David.

• Svenska cupen 2 2013 går den 6-7 juli i
Skånes fallskärmsklubb.
• En testtävling i swooping (canopy piloting)
kommer att anordnas i SF i början av juli.
• SM anordnas 2013 och 2014 för alla grenar i
Stockholms fallskärmsklubb. 2013 äger det
rum vecka 31.
• SM i speedformation går i Aros, preliminärt
första helgen i september.
• SM i FS16, NM i friflygning samt VFS anordnas av SF, preliminärt i mitten av september.
• 1 november 2013 är sista datum för ansökan
ur tävlingsfonden inför 2014.
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Några ord från…

Förbund
skrivande stund sitter jag i Dubai med landslagstruppen på

I VM i fallskärmshoppning. VM i år är ett storslaget och näst

intill oslagbart arrangemang. Det är riktigt bra stämning och
känslan att vara här bland de allra bästa fallskärmshopparna i
världen är enorm. VM genomförs i år med alla grenar samtidigt, Mondial med sammantaget drygt 1200 deltagare, vilket
gör det till en fantastisk upplevelse. Det här är något att sträva
efter för alla hoppare, att få tävla på ett VM.
De svenska tävlande i Dubai har gjort utmärkt i från sig och
satt personliga rekord i alla discipliner plus svenska rekord av
Altair, Johan Karlsson, 3G, Bardagi och Magnus Falk.
Vi har också fått en svensk världsmästare i Niklas Hemlin,
tävlande för USA, som efter en mycket tuff tävling vann VMguldet i FS4. Niklas är en sann förebild som efter många år av
målmedveten satsning, hård träning och stora uppoffringar välförtjänt vinner VM. Ett stort grattis till Niklas!
anske kan den stora VM-festen och rapporteringen där-

K ifrån med alla fina prestationer inspirera just dig att börja

tävla? Jag hoppas det.
Med egna FS-tävlingar i bagaget vet jag att tävling är ett suveränt sätt att utvecklas. Du väljer själv om du vill satsa på KM
eller VM, men det är inte mycket som slår upplevelsen att hitta
ett gäng och tillsammans jobba mot ett mål.
För att hjälpa dig på traven fortsätter vi med Börja-tävlahelgerna även 2013, med gratis coachning på klubbar runt
om i landet.
Kanske är det just du som representerar Sverige bland
världseliten om fem år?

Årets förbundskonferens i Karlsborg handlade om att hitta verktyg
för effektivare samarbete. Med en ny distriktsindelning som grund
ska klubbarna samverka mer kring projekt som Börja-tävla-helgerna, som ska fortsätta och växa 2013. Det var några av de fram-

november hade vi förbundskonferensen med många intres-

I santa och viktiga diskussioner. Vi var bland annat helt över-

ens om en ny distriktsindelning: norra, mellersta och södra distriktet. Distrikten ska vi använda främst till att göra fler saker
tillsammans och inte bara att tävla i DM. Till exempel att organisera tävlingar, läger, kurser, träningshelger med mera.
Vi beslutade också att vi tills vidare inte ska delta i Riksidrottsförbundets SM-vecka. Den går helt enkelt för tidigt för
att fördelarna med att vara med ska uppväga nackdelarna. Vi
ska dock ha ett gemensamt SM och Stockholms fallskärmsklubb ska arrangera SM 2013 och 2014. Vi var också överens
om att köra ett Skycamp av samma modell som i Söderhamn
vartannat år. Vi startar 2014 då Skycamp ska arrangeras i och
av det mellersta distriktet.
löm nu inte att anmäla dig till Fallskärmsgalan! Vi kör på

Gsamma lyckade sätt som förra året, på kvällen efter riksstämman den 16 mars 2013 i Karlsborg. Där kommer vi att ha en
fullspäckad dag med intressanta
aktiviteter. På galan hedrar vi sedan förtjänster och goda resultat
under året.
Ha det så gott i vintermörkret!

Ronny Modigs
ordförande i SFF
Svenska Fallskärmsförbundet, SFF
Sjöhagsvägen 2 • 721 32 Västerås
E-post: ordforande@sff.se
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tidsbeslut som togs när landets klubbordföranden kom samman en
helg i november.
Text

Boel Stier

Foto

Anders Q

P

å riksstämman i våras fastslog Svenska Fallskärmsförbundet – kanske för
första gången i historien – en strategi för
hela vår verksamhet. Där står tydligt vilka mål vi ska sträva mot tillsammans. På
den årliga förbundskonferensen i Karlsborg 17-18 november var det dags att se
till att vi håller den gemensamma kursen.
I strategin och den tillhörande verksamhetsplanen kan man läsa att vi ska bli
2 000 medlemmar år 2016. Då ska vi
också vara 300 tävlande på SM. För att
nå de här målen ska vi ha en proffsigare,
mer effektiv organisation som kommunicerar mer och bättre.
Distrikt – ett verktyg för samarbete

En av de viktigaste punkterna i strategin
är att vi ska bli bättre på att samarbeta
mellan klubbarna. Vi ska arbeta som ett
enda förbund. Dels för att bli starka utåt,
inte minst mot de myndigheter vi är beroende av. Men också för att effektivt
kunna dela med oss av erfarenheter och
kunskap mellan klubbar och landsändar.

Vi måste undvika att hjulet ska uppfinnas på nytt så fort en klubb har problem
med juridiska frågor, med elevtillströmning eller med att värva folk till klubbstyrelsen.Tillsammans är vi både bättre
och starkare.
Men hur får vi detta att fungera? Jo,
förbundsstyrelsen har föreslagit att vi ska
dela in landet i distrikt. I varje distrikt
behöver minst en större klubb ingå för
att garantera en viss stadga.
Inom ramen för distrikten kan vi genomföra en massa saker som ofta hamnar hos en större klubb, och ibland inte
blir av alls för att det saknas ett instrument för den sortens samarbete: Skycamp, förbundskurser, testkurser, SM,
Börja-tävla-helger, samordning av miljöfrågor, luftrumsfrågor med mera.
Förra året skapades en distriktsindelning men alla i landet var inte nöjda
utan tyckte att beslutet hade gått dem
över huvudet. Så nu var det dags att diskutera den här frågan igen.
Svensk Fallskärmssport nr 5, 2012

dskonferensen

– tillsammans kan vi mer
Resultatet blev tre distrikt som delvis
bygger på existerande ”kompisförhållanden” och samarbeten mellan klubbar och
som också har tagit hänsyn till geografisk
närhet. Så här ser de ut:

Skycamp från och med nu ska anordnas
vartannat år, med start 2014, och att evenemanget ska rotera mellan de tre distrikten.

Norra: Stockholms FK, Söderhamns

En annan stor fråga rörde tävling och
hur vi vill arrangera SM framöver. Efter
diskussion mellan ordförandena blev beslutet att vi avböjer Riksidrottsförbundets så kallade SM-vecka där flera idrotter samlas, och istället arrangerar SM på
egen hand eftersom vi vill kunna bestämma datum, plats och omständigheter
kring årets största tävling själva.

FK, Sundsvalls FK, Östersunds FK,
Umeå FK och Fallskärm Gefle Crew
Club.
Mellersta: FK Aros, Linköpings FK,
Nyköpings FK, Gotlands FK, Örebro
FK, FK Dala och Arvika FK.
Södra: FK Cirrus-Göteborg, Skånes FK,
FK SYD, Smålands FK, Halmstad FK
och Västergötlands FK.

Tävling på rätt villkor

Stockholms fallskärmsklubb erbjöd
sig att anordna SM 2013 och 2014 och
arrangera det inom ramen för den nya
distriktsindelningen.På plussidan där är
att landets hittills enda swoop-pond
finns i SF, och då kan man arrangera SM
för alla grenar samtidigt, något som det
står i vår gemensamma strategi att vi ska
sträva emot.
Så blir vi fler tävlande

Vi har redan många pågående projekt
och insatser för att fler svenska hoppare
ska tävla. Fallsvenskan (fallsvenskan.se)

Ronny Modigs,
SFF:s ordförande.

forts. på sidan 8

När ovanstående indelning var gjord satte sig klubbarnas ordförande i respektive
distriktsgrupp för att diskutera igenom
vad de kan göra tillsammans framöver.
Några förslag var att samarbeta kring
rookie-läger och scramble-tävlingar för
att skapa tillväxt och behålla våra nya
hoppare i sporten. Ett annat tema var
möjligheten att hjälpas åt med att utbilda
fler hoppare i hur styrelsearbetet i klubbarna fungerar. Klubbarna föryngras hela
tiden och det är viktigt att se till att den
gamla kunskapen finns kvar, samtidigt
som det fylls på med nytt.
Mycket av det här är ännu på diskussionsnivå, men ett beslut som blev resultatet av den nya disktriktinledningen är att
Svensk Fallskärmssport nr 5, 2012
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Ordförandekonferensen: Niklas Larsson (FKA), Viktor Karlsson (SYD), Thomas Björk (SFK), Daniel Larsson (SÖFK, Daniel Olsson (SUFK), Samuel Karlsson (SUFK), Niklas Carlberg (GOF), Linda Widman (UFK), Sofie Larsson (FKCG), Jonas Fr

forts. från sidan 7

Förtydling om landslagsuttagning

gör det möjligt för alla att tävla i enklare
tävlingsklasser på hemmaplan.
Ett kostnadsstöd från förbundet utgår
till Svenska cuper och SM och har sänkt
anmälningskostnaderna. Modellen med
snabba och effektiva tävlingar har vi redan anammat sedan ett par år tillbaka
och årets SM i FKCG ägde rum torsdagsöndag.
Årets Börja-tävla-helger, där coacher i
FS och friflygning befann sig på flera av
landets klubbar för att hjälpa till med nybakade tävlingssatsningar, har gett resultat och kommer att fortsätta även 2013.
På SM var flera av de nya lagen, inte
minst på intermediate-sidan, ett resultat
av den satsningen.
Däremot kom mötet fram till att man
borde informera mer både kring Fallsvenskan och Börja-tävla-helgerna. Ett tydligt
bevis på att den senare satsningen skulle
ha kunnat utnyttjas mer är att det blev
en hel del budgeterade pengar över.

Tävlingskommittén hade också diskuterat frågan om hur många lag man ska
skicka på internationella tävlingar och
hur uttagningarna ska gå till. Det finns
redan riktlinjer för landslagsuttagning
men det som behöver förtydligas är att
det är prestationen på SM som är avgörande. Det lag som vinner SM blir landslag året därpå förutsatt att lagets satsning
följer riktlinjerna. Tävlingskommittén,
TK, föreslog att ett lag i varje gren ges
möjlighet att åka på VM och världscuper
(om riktlinjerna har uppfyllts) som
landslag, på förbundets bekostnad. I de
fall där det finns möjlighet att skicka fler
lag (på världscuper samt på VM i grenarna friflygning och CF2) bereds de lag
som uppfyller riktlinjerna möjlighet att
också åka, men då på egen bekostnad.
Bättre kommunikation

I våras bildades en kommunikationskommitté med uppdrag att stärka arbetet

Försvarssamarbete för utbildning
Att vi är en frivilligorganisation ger oss ett välbehövligt tillskott till budgeten. Motprestationen är att vi
ska anordna uppvisningar och vidareutbilda militärer. En nyhet är att även vi kan vidareutbilda oss i
ämnen som ledarskap genom Försvarsutbildarna.

N

är Försvarskommittén och den uppvisningsgrupp som kommittén sköter formades för ett
år sedan var det ett led i att förbättra våra möjligheter att genomföra de uppdrag vi får av försvarsmakten. Uppvisningsgruppen är öppen för anmälningar
från hoppare i landets alla klubbar. Gruppen gjorde
ett antal hopp under säsongen som gick, bland annat
i gotländska Almedalen under politikerveckan där.
Uppvisningsgruppen ska inte konkurrera med den
uppvisningsverksamhet som bedrivs av klubbarna
utan se till att Svenska Fallskärmsförbundet kan ordna uppvisningar när och om Försvarsmakten vill och
behöver det, berättade Johan Julin från Försvarskommittén på årets ordförandekonferens.
Ny utbildningsplan för militärer
Han informerade även om ett annat uppdrag vi har
som frivilligorganisation, nämligen att se till att militära hoppare kan vidareutveckla sin kompetens på landets civila klubbar. Det har skapats en utbildningsplan
för vidareutbildning av militärer och alla instruktörer
med lägst HM-cert kan göra de här utbildningshoppen med militärer.
Det handlar om grundläggande magflygning och
viss kalottflygning av samma typ som i kursen Pilot
bas. Inför säsongen 2013 kommer det att finnas en
ny hopptyp i Skywin som heter ”Utbildningshopp Försvarsmakten”. En viss ersättning utgår till såväl klubben som instruktören.
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Johan Julin.

Kurser i ledarskap och krishantering
Slutligen, berättade Johan Julin, är det inte bara vi
hoppare som står för utbildandet i den här samarbetet vi har med Försvarsmakten. Eftersom vi är en frivilligorganisation har vi också möjlighet att ta del av
utbildningar som erbjuds i ledarskap, krishantering,
kommunikation, fysträning med mera. Den som vill
kan gå in och se kursutbudet på frivilligutbildning.se.
Det är inte bara för var och en att anmäla sig. Anmälan måste gå genom klubben som vänder sig till
kansliet. Det finns också grundkrav, där alla som har
genomfört värnplikt har de förkunskaper som krävs,
men där andra har möjlighet att komplettera det på
olika sätt.
Hur som helst kan detta vara ett sätt att belöna
och vidareutveckla duktiga klubbfunktionärer som sliter hårt och ideellt. Mötet gav Försvarskommittén i
uppdrag att göra ett urval av kurserna som framöver
kommer att presenteras på klubbnivå.
Boel Stier

med information och kommunikation i
förbundet. Målet är att minska gapet
mellan den centrala förbundsorganisationen och medlemmarna. Det ska bli lättare för alla medlemmar att hålla sig informerade om vad styrelsen, kansliet och de
olika kommittéerna jobbar med för frågor, och att påverka det arbetet.
Kommittén arbetar i vinter med att
göra hemsidan sff.se tydligare och mer
lättanvänd. Redan nu har en ny kalenderfunktion lagts till, där alla ordföranden kan lägga till evenemang, och kopplingar till förbundets nystartade Twitterkonto och redan existerande Facebooksida har gjorts. Men det mer övergripande resultatet av arbetet med hemsidan
kommer att synas i februari, mars.
Idrott och försvar viktiga partners

För vår framtid och överlevnad är vi i
Svenska Fallskärmsförbundet beroende
av en god relation med två stora organisationer.
Den ena är Riksidrottsförbundet, RF,
och den andra är Försvarsmakten.
Det är genom i första hand RF som vi
får vårt existensberättigande som idrott,
något som gör att vi kan få fortsätta att
hoppa fallskärm trots att vi inte är den
mest miljövänliga av alla sporter. Vi får
också del av finansiellt stöd den vägen.
I samarbetet med Försvarsmakten
finns en stor del av hoppningens historia,
och även där får vi del av budgetstöd.
Men det stödet är beroende av att vi infriar vårt uppdrag som frivilligorganisation, och att vi visar Försvarsmakten att
vi kan tillföra något till dem.
Läs mer i artikeln till vänster om hur
din klubb kan hjälpa till med att vidareutbilda militärer, mot en ersättning.
På idrottssidan är vi en del av Riksidrottsförbundet genom klubbarnas medlemsskap i paraplyorganisationen Svenska Flygsportförbundet. Det är genom
den organisationen – och faktiskt inte
det egna förbundet – som vi måste gå för
att ta del av finansiella medel från RF till
tävling, utbildning och andra delar av
verksamheten.
Carl-Oskar Bohlin från styrelsen berättade att det pågår ett arbete med att se
över organisationen i Svenska Flygsportförbundet, som enligt vår styrelses linje
bör hålla en minimalistisk linje istället
för att satsa på gemensamma kampanjer
och evenemang. Däremot är det viktigt
att Svenska Flygsportförbundet finns och
fungerar som vår kontaktyta gentemot
RF, och där finns i dagsläget en del att
förbättra.
Svensk Fallskärmssport nr 5, 2012

ransson (LFK), Henric Stodell (FHS), Peter Törnestam (SF), Nina Forsberg (FKCG), Daniel Ingered (HFSK), Stefan Nilsson (SFF:s kassör), Carolina Nilsson (SFF ledamot), Håkan Dahlquist (SFF suppleant), Ronny Modigs (SFF:s ordförande).

Många har hört talas om det paket av
olika internetbaserade verktyg som RF
tillhandahåller och som kallas Idrott online. Genom det kan idrottsföreningar
som våra få kraftigt subventionerade –
delvis kostnadsfria – lösningar för att
hantera medlemsregister, bygga upp
hemsidor med mera.
Erik Hamrin i förbundets styrelse berättade att alla fallskärmsklubbar på sikt
kommer att bli tvungna att i någon mån
använda Idrott online, eftersom alla ansökningar av SISU- och LOK-stöd från
och med nästa år kommer att gå genom
det verktyget.
Men det finns långt fler möjligheter
med Idrott online, som på sikt skulle kunna vara ett alternativ till vårt centrala medlems- och licenshanteringssystem Skynet.
Där är vi dock inte ännu. Erik Hamrin
förklarade att han undersöker sådana möjligheter inför framtiden. Han håller också
på att tillsammans med Svenska Flygsportförbundet ta fram ett sätt att föra över
klubbarnas medlemsregister till Idrott
online centralt, så att varje klubb ska
slippa göra det arbetet manuellt, samt att
titta på lösningar för periodiska informationsöverföringar mellan systemen.
I FKCG har man börjat använda Idrott
online för medlemsregistret, och enligt
deras ordförande Sofie Larsson finns det
smarta kopplingar till banken som avlastar och hjälper klubbens kassör.
Det händer 2013 och framåt

Förutom att det diskuteras och utbyts erfarenheter på förbundskonferensen, ritas
också hörnstenarna i nästa års verksamhetsplan upp. Här är de beslut som fattades på ordförandesidan:
• Klubbarna ska samarbeta kring evenemang och kunskapsutbyte i tre distrikt:
norra, mellersta och södra distriktet.
• Skycamp ska anordnas under veckan
efter midsommar vartannat år med
start 2014. Ansvaret för lägret ska rotera mellan de tre distrikten.
• Fallskärmsgalan och riksstämman
äger rum 16 mars 2013 i Karlsborg.
Alla är välkomna!
• Tävlingsdrive/Börja-tävla-helger kommer att anordnas mellan 1 maj och 15
juni 2013 i flera av landets klubbar.
• Svenska Fallskärmsförbundet kommer
under de närmaste åren att arrangera
egna SM-tävlingar utanför RF:s SMveckor.
• Svenska cupen 1 2013 anordnas av
mellersta distriktet, preliminärt datum
15-16 juni.
Svensk Fallskärmssport nr 5, 2012

Fler och fler hopp miljökompenseras
Miljöarbetet går framåt. Allt fler klubbar tar styrelsebeslut på att klimatkompensera alla sina
hopp. Det kan behövas. Ett enda hopp släpper ut
lika mycket koldioxid som när en fullsatt miljöbil
kör sträckan Umeå-Stockholm.

I

vår strategi finns ett tydligt miljömål: all svensk
hoppning ska vara miljöcertifierad 2016. En milstolpe för miljöarbetet i år var att hela SM-tävlingen i
FKCG kunde klassas som ”miljömärkt event” av organisationen Håll Sverige Rent. Det var FKCG i samarbete med förbundsstyrelsens miljöansvariga Carolina
Nilsson som såg till att driva igenom det.
Under förbundskonferensen berättade Carolina
om hur det hade gått till.
”Man går igenom allt från sophantering till hur
man planerar lifterna för att få så effektiv flygning
som möjligt. Som tur är går detta hand i hand med
att även få ett ekonomiskt effektivt evenemang, vilket
är bra. Tanken är att alla tävlingar ska miljöcertifieras framöver. Ansvaret ligger på den arrangerande
klubben, men det finns visst ekonomiskt stöd att
söka.”
Carolina berättade också att det numera finns en
miljökontakt i alla landets klubbar.
Fler och fler klubbar har tagit beslut i styrelsen om
att klimatkompensera alla hopp: Halmstad, Gotland,
Umeå och Cirrus-Göteborg. Skåne och Stockholm klimatkompenserar elev- och tandemhopp centralt. Och
även den frivilliga delen ökar. Medan vi förra året kli-

• Svenska cupen 2 2013 går den 6-7
juli i Skånes fallskärmsklubb.
• En testtävling i swooping (canopy piloting) kommer att anordnas i SF i
början av juli.
• SM anordnas 2013 och 2014 för alla
grenar i Stockholms fallskärmsklubb.
2013 äger det rum vecka 31.

Carolina Nilsson, SFF:s miljöansvariga.

matkompenserade 10 000 hopp i hela landet, har
bara Stockholmsklubben klimatkompenserat 11 500
hopp i år. Det tyder på att den sammanlagda statistiken, som blir klar på andra sidan årsskiftet, kommer
att visa en positiv utveckling.
Boel Stier

Så här mycket koldioxid, CO2,
släpper ditt fallskärmshopp ut
• Ett fullhöjdshopp (över 1 500 m) = 15,4 kilo CO2
• Ett låghöjdshopp (under 1 500 m) = 7,9 kilo CO2
• Ett hopp = 65 mil i en fullsatt miljöbil som släpper ut max 119 g CO2 /km, Umeå- Stockholm.
• 10 hopp = 400 mil Stockholm -Kanarieöarna.
• 100 hopp = 4 000 mil ett varv runt jorden.

• SM i speedformation går i Aros, preliminärt första helgen i september.
• SM i FS16 och NM i friflygning
samt VFS anordnas av SF, preliminärt
i mitten av september.
• 1 november 2013 är sista datum för ansökan ur tävlingsfonden inför 2014. ■

Skönsång under middagen
På lördagskvällen bjöd en välklädd Johan Julin (Försvarskommittén och fallskärmsklubben Aros) på underhållning. Till välkända melodier sjöng han eget material och imponerade stort under middagen. Förhoppningsvis något som kommer att bli en tradition.

Fallskärmsvisa
(melodi: Stockholm
i mitt hjärta)

Jag till flygplanet stolt nu spatserar
för att återigen kliva ut
Hoppas den snart ska deployera
och händelsen ej blir akut

En inblåsning blev det på höger
jag njuter av vinden, så sval
Efter svängar stalling jag småler
och landar på rak final
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Elever och swoopar
Nybörjare och
högfartslandare
– två helt olika
grupper som har
en sak gemensamt. De praktiserar något de
kanske inte riktigt klarar av.
Detta har resulterat i nya utbildningar som
presenterades
under CI-konferensen.

Riksinstruktör Petter Alfsson-Thoor
Text

Virginia Åslund

Foto

Anders Q

V

ad tycker du är en liten kalott?”
Riksinstruktör Petter Alfsson-Thoor
ställde frågan till klubbarnas chefsinstruktörer (alla klubbar var representerade förutom GOF, NYFK och ÖFK).
Säsongen som gått har lett till att det i
huvudsak diskuterades kring två ämnen:
säkerhet för elev- och A-certhoppare och
säkerhet för de som högfartslandar. Hop-

pare med 11-30 hopp är överrepresenterade i skadestatistiken och i år har det skett
två allvarliga högfartslandnings-olyckor
där hopparen slagit hårt i marken.
Svaret på vad en liten kalott är hamnade som högst på 120 kvadratfot.
”Ni får ta det här hur ni vill men det
är en helt skev bild. En liten kalott är allting mindre än 150 kvadratfot. Fundera

Ny utbildning för högfartslandningar

noga på vad en liten kalott är – för det är
det som smittar av sig till nya hoppare”,
säger Petter Alfsson-Thoor.
Utbildning för högfartslandningar

Uttrycket ”culture eats strategy for breakfast” användes för att beskriva fallskärmssverige. Enligt lag ska förbundet
jobba aktivt med flygsäkerheten, det vill

Risken är lika stor att skada sig om en hoppare högfartslandar som att landa vanligt.
Konsekvenserna brukar däremot vara värre
vid det förstnämnda. Från och med nästa år
ska nya regler och kurser göra oss säkrare.

D

e nya högfartslandningskurserna (HFL-kurser) delas in i tre delar där kravet i antal
hopp är 500, 1000 och 2 000. Den första delen
är den mest omfattande kursen och hopparen får
inte göra mer än 90 graders svängar efter avklarad kurs. Den andra delen är mer av en ”checklista” av första delen och efter avklarad kurs är hopparen tillåten att göra max 180 graders svängar.
I den sista delen får hopparen ägna sig åt mulitrotationer.
Krav som gäller för alla kurser är att hopparen
inte ska ha haft ett för långt uppehåll mellan hoppen samt hoppat med samma kalott under en
längre tid. ”Vi vill att hoppare ska se detta som en
forts. på sidan 12

CI-konferensen: Virginia Åslund (SFS), Fredrik Olsson (SYD), Anton Eriksson (SFK), Jonas Gyllenpanzar (FKA), Fredrik Vesslén (FKA), Stefan Burström (SF), Peder Nyman (UFK), Martin Olsson (FKD), Mats Svensson (HFSK), Lotta Ohlsson (FHS), Er

SFF-konferensen

re mest sårbara
säga det vi gör i luften. Men när en hoppare slår i marken med en fullt fungerande fallskärm, har det brustit i flygsäkerhetsarbete.
Förbundet sätter riktlinjer för sådant
men klubbarna väljer att tolka dem på
olika sätt. Medlemmarna, den enskilde
individen, formar sitt tänk kring sporten
efter den attityd som genomsyrar den
egna klubben. Eftersom det är svårt att
ändra klubbkulturen bör, som alltid, individen ha som vana att tänka själv.
För att uppmuntra till eget ansvar för
flygsäkerhetsarbetet har Utbildnings- och
säkerhetskommittén (USK) tagit fram en
utbildningsplan, Högfartslandningskurser (HFL-kurser). HFL-kurserna finns i
tre nivåer där det krävs 500, 1 000 och
2 000 hopp. Kursplanerna är inte riktigt
klara men utgångsläget är fastställt.
Grundtanken är att hoppa in en kalott
innan man börjar med något nytt. Byter
man kalott kan man behöva backa i utbildningsplanen.

”Vi ska uppmuntra till utveckling
med befintlig fallskärm och till att inte
ha för bråttom med att gå ner i kalottstorlek”, säger Petter Alfsson-Thoor.
Ny elevutbildning

Även en ny fallskärmsutbildning för elever är under konstruktion. Svensk fallskärmsutbildning (SFU) kommer att bestå av 16 hopp, samt ett tandemhopp
som inte kommer att vara obligatoriskt
men starkt rekommenderat.
Utbildningen är indelad i fem block
och eventuellt kommer en AFF-instruktör att försvinna på de motsvarande hopp
som idag har två instruktörer. Hoppmästaren kommer dessutom att få en mer
betydande roll eftersom AFF-behörighet
bara krävs på de sex första hoppen.
Förutom problemet med brist på
AFF-instruktörer var CI-mötets representanter positivt inställda till den nya
utbildningen. SFU kommer att testas nästa år och fasas in under 2014 till 2016.

Dålig materialkunskap hos nya

Något som togs upp på chefsinstruktörernas begäran var den bristande materielkunskapen bland de allra nyaste i sporten. När slutar en hoppare att fråga om
hjälp? När de tänker att de borde kunna
– men ändå inte kan?
Som det ser ut idag flyttar instruktörer fram hjälp med elevpackningen till
förmån för hoppningen. Riggar står på
kö och eleven är kanske inte heller upplagd för en packsession direkt efter ett
hopp. Enklast blir då att packa åt eleven.
Vi är generellt dåliga på att kolla packningar. Hoppare med färre än 500 hopp
har trassel som huvudorsak till reservdrag.
Om det beror på packningen eller dålig materielkunskap, har det även här
brustit i flygsäkerhetsarbete.
Ska en elev behöva hjälp? Instruktörernas attityd påverkar materielkunskapen hos elever och nybörjarna. ”Culture
eats strategy for breakfast.”
■

Ny elevutbildning på gång
Ett nytt förslag på en utbildningsplan presenterade på CI-konferensen. Ett förslag med anpassningsbara hopp och där hoppmästaren får
en mer betydande roll. Nackdelen är att den är
kostsam för eleven.

S

vensk fallskärmsutbildning (SFU) är namnet
på den nya fallskärmsutbildningen som ska
testas på utvalda klubbar nästa år. Alla detaljer är
ännu inte klara men strukturen ser ut som följande: utbildningen består av 16 hopp och delas in i
fem block där eleven fokuserar på ett specifikt område. Priset ligger mellan 15 000-18 500 kronor.
Tandemhopp som första hopp
Första blocket är ett testblock där eleven erbjuds
att göra ett tandemhopp. Tandemhoppet är inte
obligatoriskt men starkt rekommenderat. Syftet
med tandemhoppet är att eleven ska få uppleva
det som inte kan simuleras, som frifall, kalottfärd
och landning.
I block 1 går eleven igenom grunderna i att
”överleva ett fallskärmshopp” och syftet är att eleven ska använda alla sinnen så mycket som möjligt. I block 2 kommer eleven lära att orientera sig
och bevaka luftutrymmet genom heading-kontroll
och svängar. Block 3 handlar om stabilitet.
Det är bara under första hoppet som eleven
hoppar med två AFF-instruktörer. Under de senare hoppen kommer endast en AFF-instruktör att
behövas, vilket kommer att underlätta för de

mindre klubbarna där just AFF-instruktörer är en
bristvara. Argumentet mot endast en AFF-instruktör är att det försvinner ett par ögon som är fördelaktiga för bedömning av hoppet, men där kan
kamera hjälpa.
Förberedelse för egen hoppning
I block 4, som handlar om att hoppa med andra,
är vissa hopp anpassade efter hur elevens tidigare hopp gått. Eleven övar på det som behövs och
finslipar på det tekniska.
I block 5 kontrolleras elevens kunskaper genom
att låta hen visitera och planera hoppen själv. Utförandet ska vara likt egenhoppning, där öppning
av dörren och att spotting ingår i låghoppet. I de senare blocken kan hoppmästaren hoppa med eleven. Hoppmästaren
får en riktig utbildningsuppgift och alla instruktörsnivåer utnyttjas.
Det bästa från två system
Bakgrunden till den nya utbildningen började redan på förbundskonferensen
2010. Tanken är att plocka de bästa delarna från AFF- och konventionellutbildningen för att utbilda säkrare hoppare. Efter en undersökning bland elever visade
det sig att de var nöjda med AFF-utbildningen men att ett visst stressmoment
upplevdes vid nivå två. Reservdrag är vanligare bland elever som gått den konventionella utbildningen.

Flygsäkerhetsarbete:
Allt flygsäkerhetsarbete går ut på att antingen minska eller
eliminera sannolikheterna för de fel eller
misstag som leder till
haveri, eller att minska haveriernas konsekvens. Eller båda.

SFU – Svensk fallskärmsutbildning
Ett tandemhopp
Sex hopp med AFF-instruktör
Sex hopp med instruktör
Tre solohopp
Blocksystemet
Block Test – Tandemhopp
Block 1 – Grund
Block 2 – Orientering
Block 3 – Stabilitet
Block 4 – Att hoppa med andra
Block 5 – Kontroll

Det som återstår är att sätta de enskilda hoppens
mål och krav innan utbildningen prövas i klubbarna.
Virginia Åslund

Niklas Berg, FKCG, presenterar det
nya utbildningsförslaget för elever.

rik Palm (ÖFK), Tomas Sevén (LFK), Erik Hamrin (SFF ledamot), Tomas Nyberg (SUFK), Chris Rehn (SUFK), Sven Pettersson (SÖFK), Robert Alasuutari (FKCG), Niklas Berg (FKCG), Åsah Helenius (USK), Petter Alfsson-Thoor (SFF:s riksinstruktör).

Riksinstruktören

Petter Alfsson-Thoor:

Tack för det ni gör
Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor

V

ärme, sol, lätta vindar, gröna gräsmattor
och härliga fallskärmshoppare. Det känns
långt bort, i alla fall för den del av fallskärmssverige som inte åker till fjärran land för att få
en dos av just det. Vi andra får sukta med filmer från sommaren eller rent av att plåga oss
med andras dokumenterade glädjeyttringar
från andra sidan jorden. Men det gör inget, för
vintern kommer att ta slut och snön kommer
att smälta bort. Och tussilagorna kommer att
kika fram i den kisande vårsolen ackompanjerade av ett avlägset motorljud, som snart byts
ut mot fallskärmsprassel och glädjerus från
årets första hoppare.
Men för att denna verklighet ska fortsätta
krävs en grupp hängivna själar som brinner för
sin förening och fallskärmshoppning. Inte bara
för sin egen skull utan för att vi alla ska kunna
fortsätta vara en del av det sociala fenomen fallskärmshoppningen ibland verkar vara.

D

essa själar jobbar på egen tid och investerar oftast betydligt mer än just tid. De investerar även energi som ibland är jobbig att stå

”... högfartslandningar”, forts. från sidan 10

möjlighet att bli världens bästa piloter. För att bli
det krävs övning och färdigheter som inte kan
kompenseras med mer prestanda”, säger Petter
Alfsson-Thoor.
Få som drabbas
De hoppare som idag påverkas av detta är de
som vill börja högfartslanda och de som ligger i
spannet 500-1 500 hopp, vilket är 45 stycken.
Har hopparen tidigare relevant kurs (pilotkurser”Grandfathers right”

ut med. Dessa själar får ganska ofta höra ”du
som sitter i styrelsen borde väl ha…” och
”klubben borde…”.
Det är med andra ord ibland ganska otacksamt att vara styrelsemedlem i en fallskärmsklubb, eller vilken förening som helst för den

”

”

Dessa själar jobbar på egen
tid och investerar oftast
betydligt mer än just tid.

delen. Styrelsen jobbar oftast hårt, instruktörer
likaså, men det brukar finnas flera som förutsättningslöst alltid finns där för klubben. Sådana individer som kanske inte sitter i styrelsen
eller ens är intresserade av det, men ändå alltid
är där och gör så att vi andra inte märker att
just deras insats behövs.

na) får hen fortsätta med sin flygning, oavsett antal hopp. Är hopparen däremot självlärd får hen
inte gör mer än 90 graders svängar tills aktuell
kurs är avklarad. Undantaget är hoppare med fler
än 1 500 hopp och hoppare i spannet 10001500 hopp som är självlärda med stöd från erfaren instruktör.
I praktiken innebär det att tre hoppare måste
backa till att bara få göra 90 graders svängar. 14
hoppare är självlärda med stöd från instruktörer
och har fått förtroendet att fortsätta sin flygning.
(Siffrorna är baserad på insänd lista till RI.)
Utvecklar sporten
Utbildnings- och säkerhetskommittén (USK) har
sedan en tid grubblat på om högfartslandningar
ska förbjudas. Argumenten är att hoppare skadar
sig allvarligt och dör. Samtidigt är det en gren
som ökar kunskap om skärmflygningen och utvecklar sporten. Det är relativt enkelt att börja
högfartslanda och därför vill USK uppmuntra till
att ta det lugnt med att gå ner i kalottstorlek och
öka kunskapen i avancerad kalottflygning. Högfartslandnings-olyckor beror oftast på en kombination av låg erfarenhet och små kalotter.

T

ill er som gör men inte syns, till er som gör
och syns – tack för att ni får fallskärmssverige att rulla. Tack för att ni gör fallskärmshoppningen till mer än ett youtube-klipp. Jag
hoppas verkligen att era klubbkamrater har ork
och själ att lista ut vilka ni är i er klubb, och på
något vis kan visa sin uppskattning för det ni
gör. För jag uppskattar er, även om jag inte
känner ens en bråkdel av er personligen. Med
er och de som jag känner till vet jag, att utan er
finns ingen svensk fallskärmshoppning. Tack
för det ni gör!
Så nu när 2012 skall läggas till handlingarna
blickar vi redan framåt mot kommande år där
vi nu går i förändringens tecken.
God jul och gott nytt år
kära fallskärmshoppare!
Med blicken mot skyn,
Petter Alfsson Thoor
SFF:s riksinstruktör

Krav för HFL-kurser
HFL RISK 90 (500 hopp): Ha gått alla pilotkurser, ha 500 hopp varav 100 på aktuell fallskärm. Gjort 50 hopp de senaste tre månaderna.
HFL PC + 180 (1 000 hopp): Ha gått HFL Risk
90, ha gjort 200 90-graders högfartslandningar och 100 180-graders högfartslandningar. Ha100 hopp på aktuell fallskärm
samt 50 hopp de senaste tre månaderna.
HFL PC RISK MR (2 000 hopp): Ha gått HFL
PC + 180. Gjort 200 konsekventa 270graders högfartslandningar. Ha 100 hopp
på aktuell fallskärm och 50 hopp de senaste
tre månaderna.

Preliminära kursdatum
•

HFL Risk 90, 1-2 juni,
pris: cirka 1 000-1500 kronor.

•

HFL PC Risk 180, 29-30 juni,
pris: cirka 1 000 kronor.

Virginia Åslund
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INCIDENT
RAPPORTER

av Petter Alfsson-Thoor

Händelseförlopp:
Hopparen genomförde ett CF-hopp. Uthoppspunkten är planerad så att CF-gruppen drar
sina fallskärmar högt och därefter flyger mot
vinden till hoppfältet. Anledningen till att man
gör så är att hopparna ska kunna fokusera på
hoppet och för att de inte ska behöva svänga
upp mot eller med vinden för att ta sig till hoppfältet.
Vid brytet av CF-hoppet upptäcker hopparna
att de hänger över kraftledningar utan framåtfart. Hopparen som sedermera skadar sig noterar att minsta justering i sidled trycker hopparen bakåt. En alternativ landningsplats väljs
ut och den enda, enligt hopparen, låga och
jämna ytan är en asfaltsparkering. Hopparen
upplever att det är ont om tid för inflygningen
och hinner inte använda sina främre bärremmar för att öka flärkraften. Hopparen gör en
vanlig flär som inte upplevs ge respons, smäller hårt i asfalten och skadar foten.

RI:s kommentar:
Vid all hoppning vill vi förbereda oss så att vi
inte ska bli förvånade om något går fel. Detta
gäller generellt och fungerar bra, med vissa
undantag.
Vid CF-hoppning är man som hoppare exponerad mot vädret i betydligt längre utsträck-

En AFF-elev ska göra ett ensamhopp
när axlarna hoppar ur led. Eleven är
oförmögen att dra huvudfallskärmen
och räddningsutlösaren aktiverar reserven. Hopparen klarar sig oskadd, bortsett från axlarna.

Händelseförlopp:
En AFF-elev genomför ett av sina sista ensamhopp och avser att öva på bakåtvolt. Hoppet
går utan anmärkning tills bakåtvolten skulle genomföras. Hopparen lyckades inte med volten och det klickade till i båda axlarna så att
styrseln i armarna försvann.
Hopparen försökte dra huvudkalotten, sedan
reserven, utan resultat. Hopparen lyckades få
in en hand mot kutthandtaget. I samma sekund aktiveras räddningsutlösaren på 225 meters höjd. Reserven öppnar utan anmärkning
men hopparen kunde inte nå styrhandtagen
och åkte bara med fallskärmen tills marken tog
emot. Hopparen klarade sig utan ytterligare
skador än axlarna som gått ur led.
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ning än i övrig hoppning. Det betyder att man
hänger i fallskärmen längre och att ekipaget
påverkas längre. Det här skulle kunna betyda
att man, efter avslutat CF-program, har bättre
förutsättningar att påverka möjligheterna att ta
sig till den landningsplats man har tänkt sig.
Men det i sin tur förutsätter att man gjort
sin hemläxa lite mer noggrant.
CF-hoppare brukar normalt hänga i fallskärmar på 2 000-3 000 meter. På dessa höjder
är vindarna vanligtvis betydligt kraftigare och
riktningen är oftast inte densamma som på
marken. Detta är en grundkunskap för alla
som besitter någon form av instruktörsutbildning. Dessutom har vi har tillgång till relativt
goda prognoser och instrument i flygplanet
som kan ge oss mer exakta vindvärden.
Med den kunskapen kan vi skapa oss bättre
förutsättningar att ha rätt oftare. Det förutsätter dock att kunskapen appliceras innan man
befinner sig i ett ogynnsamt läge.
Den aktuella hopparen är mycket erfaren till
antalet hopp men oerfaren som CF-hoppare
och gjorde sitt första hopp med fallskärmen.
Det i sig är en god anledning att fundera mer
på yttre förhållanden.
CF-skärmar är byggda för att flyga bra även
när de påverkas av CF-hoppningens naturliga
konsekvenser, alltså linor och hoppare som
studsar in och deformerar vingen utan att den
kollapsar. Samtidigt är just det CF-skärmars
styrkor, att flyga bra även om någon sliter och
drar i den.
Och där slutar oftast de goda egenskaperna
om man skall prata om poängen med ordet
fallskärm. Det är svårt att landa en CF-skärm
bra. De flesta som hoppar CF tar fart för att
komma undan med skärmarnas oftast bristande egenskaper att producera en flär, även om
hopparen gör som ”vanligt”.
Jag anser att man ska ha det i åtanke när
man ger sig iväg för att prova på något nytt.
Även om man är en hoppare med 2 000 hopp

bakom sig, bör man reflektera om alla förutsättningar är gröna innan man ger sig iväg.
Det vill säga: Vad kan jag? Vad är nytt? Vilka
yttre förhållanden påverkar? I vilken utsträckning har dessa faktorer betydelse för hoppets
●
genomförande?

RI:s kommentar:

mognare ålder. Jag är lekman och kan inte tolka betydelsen rättvist, men SFF:s förbundsläkare ser över nuvarande läkarundersökningsblankett och rutiner därikring. SFF kommer att försöka att sprida kunskapen om just motoriska
krav för fallskärmshoppning till de läkare som
godkänner våra hoppare inför utbildning.●

Bland det värsta som kan hända en hoppare
är att helt plötsligt bli passagerare i sin egen
kropp. I det här fallet gick ett till synes normalt
AFF-elevhopp nummer nio från vanlig övning till
en kamp för överlevnad, inom loppet av någon
sekund. En kamp med armar som inte följer
ens kommandon.
Vi behöver våra armar och händer för att
lösa ut våra fallskärmar. Det är så uppenbart
hur viktigt det är och alla som någon gång fått
en axel ur led kan reflektera över hur det skulle
vara om båda går ur led, som det gjorde för
den här hopparen.
Dessutom under ett fallskärmshopp, i fritt
fall.
Vad kan vi lära oss av en den här händelsen? För det första att en räddningsutlösare
är en mycket bra sak. Här har den räddat livet
på en människa.
För det andra så får det mig att fundera
kring våra läkarundersökningar och de motoriska kraven vi sätter upp för att få bli fallskärmshoppare. Just den här hopparen hade
som barn haft axlarna ur led, men inte under

”

Vad kan vi lära oss av en den
här händelsen? För det första
att en räddningsutlösare är en
mycket bra sak. Här har den
räddat livet på en människa.

”

Bakgrundsbild: reservdrag med Icon.

En mycket erfaren hoppare, men oerfaren vid CF-hoppning, upptäcker vid bryt
av ett CF-hopp att de inte hänger på
den plats där de tänkt sig att landa.
Vinden är för stark för att ta sig till
hoppfältet och hopparen gör en utelandning och skadar foten.
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Flera svenska rekord

VM

Bakgrundsfoto: Claudio Troncoso

i Dubai

Svenska CF2-laget 3G, på väg
mot formationen stairstep.
Laget hamnade på sjunde
plats med snittpoäng 13,6.
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Team Bardagi på väg till ilastning,
ledda av samordnare Gunlög Edgren.

Fallskärmsåret 2012 avslutades med ett historiskt stort fallskärmsVM, extraordinärt på alla sätt och vis. När den svenska delegationen
gnuggade armbågar med världseliten resulterade det i svenska rekord i swoop, FS, friflygning, kalottformation och precision. Ribban är
höjd och med sig hem tar de svenska tävlande minnen av ett inspirerande världsmästerskap där stämningen kokade av energi.
Text

Boel Stier

Foto

Claudio Troncoso, Anders Strandberg, Elof Wecksell, Lena Kaulanen,
Moa Holm, Nico Emanuelsson och Johan Karlsson

S

ällan har ett världsmästerskap varit så omsusat av förväntningar och rykten som VM i Dubai 2012. Inte
bara för att det var ett ”mondial”, ett evenemang där alla
grenar tävlar samtidigt. Men också på grund av den höga
svansföringen från Skydive Dubai, som utlovade hög klass
på allt från tävlingsorganisationen, hotellen och maten till
utsikten från hoppflygplanen – den berömda sandpalmen
omgiven av vatten som syns på många av hoppbilderna
därifrån.
Allt var stort denna gång. Även den svenska delegationen som omfattade trettiosex tävlande, och ovanpå det
packare och logistiskt ansvariga.
Delegationschefen, vår ordförande Ronny Modigs, är
stolt över de svenska insatserna:
”Det har varit en jättebra tävling och alla i den svenska
delegationen har peppat och stöttat varandra på ett fint
sätt. Plus att den svenska landslagstruppen verkligen har
levererat, med nya rekord i alla discipliner. Det här visar
att vi redan har en nivå på svensk hoppning där de bästa
lagen tar sig till final. Målet är förstås att vi även ska ta oss
till medaljnivå, men att etablera oss i finalomgångarna är
ett stort och viktigt steg dit. Det här gör att det verkligen
finns framtidstro!”
Niklas blev världsmästare

Bland topplagen var det som alltid en hård kamp om medaljerna. Speciellt för i år var att en svensk var med i den
absoluta toppklassen. Niklas Hemlin med rötterna i Göforts. på sidan 16
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Anders Strandberg

på

Ronny Modigs

forts. från sidan 15

ton år sedan han satte upp målet för sig
själv att bli bäst i världen och nu har han
lyckats. Lagkonstellationen han hoppar i
har vunnit varenda tävling de har ställt
upp i hittills och det blir förstås stora förväntningar från sponsorer och fans inför
ett VM som det här.
”Det är en utmaning det gäller att
växa med. När man står därute och ska
hoppa ur flygplanet kan man inte fila på
smådetaljerna längre. Då gäller det bara
att lita 110% på sig själv och på laget och
låta kroppen göra det den gör.”
Det lyckades han med, Niklas, och nu
har han skrivit svensk hopphistoria.

teborg hoppar i Arizona Airspeed, USA
sedan ett år tillbaka, och hans lag hade
bara ett mål för ögonen: guld i FS4, öppna klassen.
Det blev en strid på kniven med
Hayabusa från Belgien och de båda lagen
hoppade oerhört jämnt. Inför den allra
sista rundan låg de exakt lika. Men så, i
den avgörande omgången, fick Belgien
ett poängavdrag för ett grepp som inte
satt. Segern gick till Arizona Airspeed –
och Niklas – som dessutom satte nytt
världsrekord med snittet 27,9 poäng.
Niklas var förstås jätteglad och sa att
det hela kändes lite overkligt.
”Tävlingen var jättebra. Laget kändes
avslappnat, självsäkert och väldigt aggressivt. När det är ett så här tajt race och alla
gör sitt bästa varje gång handlar det bara
om vem som först gör ett misstag. Och
det blev Hayabusa som blinkade först,
helt enkelt!”
Niklas är 35 idag och har ett kontrakt
på sex år med Airspeed. Det har gått ar-

Svenske Niklas Hemlin bor i USA sedan
många år och hoppar FS4 i Arizona
Airspeed som tog guldet. Till höger
Ronny Modigs, vår förbundsordförande.

Två rekord i tvåmanna CF

I den svenska delegationen fanns hela tre
kalottformationslag (CF) med. Förutom
veteranerna i fyrmannalaget Romme Rotation (som på sin meritlista har både
VM-silver och VM-brons) var även två
lag på plats som tävlade i tvåmanna kalottformation. I det ena, 3G, ingår två av

Moa Holm

Världsmästerskapen 2012
Dubai – resultat
3G

Altair

FS damer
Placering, nation

1

2

3

4

5

6

1. Frankrike

18

28

19

16

18

19
19

2. USA

19

27

21

15

18

3. Norge

15

25

19

14

16

16

4. Storbritannien

10

20

15

13

12

14

5. Tyskland

13

17

13

10

13

13

6. Danmark

10

16

14

10

13

12

7. Sverige, Tea m Fire 10

16

14

12

12

14

8. Kina

9

17

13

8

12

14

9. Australien

12

16

14

12

10

13

10. Ryssland

15

21

14

11

14

12

Friflygning
Placering, nation

CF2 sekvens

1

2

3

4

5

6

7

Totalt

1. Frankrike 2

9,4

9,1

9,4

9,2

9,1

9,2

9,3

64,7

2. USA 2

9,2

9,3

9,2

9,3

8,9

9,3

9,3

64,5

3. Frankrike 1

9,2

9,2

9,1

9,0

8,9

9,0

9,2

63,6

Placering, nation

1

2

3

4

5

6

7

8

Totalt

1. Frankrike 1

27

27

27

17**

26

32

32

18

189

4. Norge 1

9,1

9,1

8,9

8,9

9,0

9,1

9,1

63,2

2. USA 1

21

25

27

20

22

28

28

19**

171

5. Ryssland 1

9,1

8,4

9,1

8,9

8,5

9,0

9,0

62,0

CF4 rotation

3. Australien 1

24

25

25

20

24

27

24

18**

169

6. Storbritannien 1

9,0

8,8

8,7

8,8

8,7

8,7

8,6

61,3

Placering, nation

1

2

3

4

5

4. Ryssland 1

18

25

0

17

24

17

25

13**

126

7. USA 1

8,7

8,9

8,7

8,6

7,1

8,7

8,7

59,4

1. Frankrike

21

19**

21

20

21

2. Ryssland

20

19**

21

21

21

3. Vitryssland

19**

19

19

20

19

4. USA

18

16**

17

18

18

5. Sverige, Rom me R ot at ion 18

17**

17

18

19

6. Kazakstan

15

11**

14

16

15

7. Kina

11

7**

8

11

11

8. Egypten

6**

8

7

8

8

9. Argentina

0**

4

2

4

5

10. Storbritannien

7

9

8

6**

8

16

17

17

15

16

18

19

13**

118

8. Sverige 1, Al ta ir

8,6

8,8

8,6

8,6

8,0

8,2

8,6

59,4

6. Ryssland 2

15

19

16

12**

16

15

20

12

113

9. Ryssland 2

8,2

8,2

8,2

8,2

6,7

-

-

39,5

7. Sverige 1, 3 G

10**

15

13

12

13

16

13

13

95

10. Norge 2

8,3

8,2

8,2

8,1

6,4

-

-

39,2

8. USA 2

14

13

14

11

13

15

12

9**

92

18. Sverige 2, D ivin e

5,5

3,9

5,6

5,9

4,3

-

-

25,2

9. Sverige 2, E nt a ngle d

7**

12

12

12

10

15

14

11

86

10. Kanada

5**

10

13

11

9

11

9

9

72

Fredrik Eklund

5. Frankrike 2

*asterix = sämsta rundan, räknas bort

Entangled

Divine

www.hansberggren.se

*asterix = sämsta rundan, räknas bort
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Anders Strandberg

Nytt svenskt rekord av
Bardagi – 19,1 i snittpoäng.

inte heller tränat lika mycket som de
gjorde i mitten av förra årtiondet. Men
det är tydligt att det är gott om livskraft i
den svenska CF-grenen.

Romme-medlemmarna. 3G satte nytt
svenskt rekord, först med 15 poäng i omgång två och sedan med 16 poäng i sjätte
rundan. Och i samma hopp dängde det
andra tvåmannalaget Entangled till med
15 poäng de också.
Båda tvåmannalagen föddes ur ett läger 2001 i Borlänge. En av dem som hittade kalottformationshoppningen där
och då är Sigge Klintman, numera medlem i 3G.
”Det här är en jättekul gren och vi vill
få in ännu fler lag! Det har gått bra här
men vi är inte nöjda med det utan känner att vi har mycket mer att ge.”
Båda lagen siktar på att ta medalj på
VM 2014, ingen lätt uppgift.
”Topplagen ökar sina prestationer år
för år så det är en tuff boll. Men vi vill
öka vår satsning och köra mer utlandsträning framöver.”
På fyrmannasidan slutade Romme
Rotation på en femte plats: medaljerna
blir allt svårare att ta och Romme har

Swooprekord i distans

Swooparen Johan Karlsson satte nytt
svenskt rekord med 107 meter i delgrenen distans under VM. Det rekordet,
och att han placerade sig på en trettonde
plats i distansgrenen, är han riktigt nöjd
med.
Johan är något av en doldis för många
svenskar eftersom han inte syns på svenska hoppfält så ofta. Han är född och
uppvuxen i Stenungsund, men flyttade
hemifrån redan som femtonåring för att
gå på snowboardgymnasium i Malung.
Han har i omgångar bott i Norge och
det närmaste han kommer ett hemmahoppfält är Oslo fallskärmsklubbs Östra
Aera. När han började hoppa 2005 reste
han över till Arvika-klubben från Oslo
och tog sitt cert där.
forts. på sidan 18

FS4 öppna klassen
7

8

9

10

Totalt

21

19

30

19

21

17

26

21

15

21

Individuell precision, män

Placering, nation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totalt

Placering, nation, namn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totalt

207

1. USA

27

34

27

22

23

23

32

25

40

26

279

1. Slovenien, Domen Vodisek

0

0

0

0

0

0

2

0

1

2

5 cm

18

201

2. Belgien

25

34

27

21

23

24

32

27

40

25

278

2*. Italien, Giuseppe Tresoldi

2

1

1

0

0

0

0

0

2

1

7 cm

16

178

3. Frankrike

26

30

27

21

23

25

29

23

37

24

265

3*. Vitryssland, Oleg Fomin

2

0

0

1

0

0

1

1

1

1

7 cm

14

23

14

153

4. Kanada

22

31

24

17

19

21

28

22

30

22

236

4. Ryssland, Dmitry Maximov

0

2

0

0

1

1

1

2

0

1

8 cm

11

21

12

139

5. Ryssland

19

29

22

21

21

18

28

20

35

20

233

4. Tjeckien, Hynek Tabor

1

0

1

1

0

2

1

0

0

2

8 cm

16

13

19

13

136

6. Storbritannien

18

26

21

17

15

18

23

17

27

18

200

4. Ungern, Tamas Varga

2

0

0

2

0

2

0

0

2

0

8 cm

16

11

17

-

122

7. Italien

17

24

20

14

17

19

22

18

28

-

179

4. Vitryssland, Dmitry Kirshenkov

0

0

1

0

2

3

2

0

0

0

8 cm

15

12

21

-

121

8. Tyskland

18

26

21

13

14

16

21

18

30

-

177

8. Slovenien, Borut Erjavec

1

1

0

0

0

2

0

1

4

0

9 cm

14

11

19

-

121

9. Australien

14

25

18

15

17

18

22

17

28

-

174

8. Kina, Bin Ge

1

1

1

0

0

1

1

0

2

2

9 cm

17

13

0

-

117

10. Sverige, B a rd a g i 17

26

20

14

16

15

23

17

24

-

172

10. Italien, Manuel Cidale

1

1

0

0

1

0

2

3

0

2

10 cm

26. Sverige, Ma gn us Falk

0

2

1

2

2

2

0

0

0

4

13 cm

Fredrik Eklund

Team Fire

* asterix = efter tie-break

Lena Kaulanen

Moa Holm

18
16

Bardagi
Magnus Falk

8

Totalt

21

21

20

145

20

21

21

145

19

19

19

134

18

17

19

125

18

17

17

124

15

16

13

104

12

12

13

78

9

9

10

59

6

6

6

33

0

0

0

32

Placering, nation

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Frankrike

30

23

25

19

23

22

21

22

Totalt
185

2. Förenade Arabemiraten

31

28

22

18

23

18

17

20

177

3. USA

29

23

22

17

19

21

18

19

168

4. Kanada

23

18

13

12

15

16

11

14

122

5. Belgien

14

12

11

6

8

11

6

10

78

6. Tyskland

15

12

6

5

12

9

7

10

76

7. Australien

9

11

4

4

9

6

4

6

53

8. Storbritannien

9

6

2

3

5

5

4

5

39

9. Sverige, V TR

5

5

0

2

2

2

3

3

22

Fredrik Eklund

VTR
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Johan Karlsson

Niklas Emanuelsson

Stefan Burström

Tobias Alsiö

CP/swoop sammantaget
Placering, nation, tävlande

Moa Holm

7

Foton: Nico och Johan

VFS
6

Prec ision

D ist a ns

Hast igh et

Plac. Poäng

Plac. Poäng

Totalpoäng

Plac.

Poäng

1. USA, Curtis Bartholomew

1

289,010

3

279,560

1

294,805

863,375

2. USA, Nicholas Batsch

6

258,714

1

291,221

4

269,475

819,410

3. Spanien, Pablo Hernandez Moll

2

287,428

5

258,194

8

252,448

798,070

4. Brasilien, Marat do N. Leiras

10

244,021

4

260,426

6

257,657

762,104

5. Kanada, Jason Moledski

47

200,000

2

288,515

3

270,429

758,944

6. För. Arabemiraten, T. McMaster

11

242,314

10

237,843

5

262,985

743,142

7. Österrike, Christian Wagner

3

276,438

11

234,587

12

231,111

742,136

8. Frankrike, Brice Bernier

24

223,032

12

224,396

7

257,434

704,862

9. USA, Ian Bobo

4

261,105

6

247,200

54

177,346

685,651

10. Australien, Andy Woolf

32

216,152

7

246,548

16

221,809

684,509

22. Sverige, J oh an K a rlss on

66

167,538

13

212,294

20

210,114

589,946

55. Sverige, Tobia s A lsiö

55

190,614

77

120,999

34

197,647

509,260

64. Sverige, St e fan Bu rs t röm

60

180,135

36

184,035

106 107,077

471,247

82. Sverige, Nik las Em an u els son

111

72,527

69

127,352

39

392,997

193,118
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Elof Wecksell

VM 2012

Svenska damlandslaget i FS4, Team Fire,
över Dubais berömda
och konstgjorda
ölandskap formad
som en palm.

forts. från sidan 17

Det har hänt mycket det senaste året.
Han bröt ankeln i våras när han fastnade
med ena foten i marken i en landning
och var borta från hoppningen i tre månader. När han kunde börja träna igen
mitt under sommaren fick han landa på
rumpan och gå med käpp in från landningsfältet.
I och med den fina placeringen på
VM blev Johan, som ensam svensk, uttagen till World Games i Colombia nästa
år. Och dit ska han förstås åka.
”Ja nu vill jag träna mer. Jag vill nå
mycket högre än så här.”
I den svenska delegation fanns ytterligare tre tävlande i swooping på plats:

Nico Emanuelsson, Stefan Burström och
Tobias Alsiö.
Poängrekord i friflygning

Altair, vårt hårdsatsande landslag i friflygning, hade förberett sig för den här tävlingen med omkring 500 hopp tillsammans. Det unika med Altair är att lagets
medlemmar verkligen ligger på en internationell elitnivå. Både Peter Nilsson och
Petter Jönsson lever med hoppning och
flygning på heltid, som coacher i tunneln
och i luften.
Altair slog två svenska rekord, först
med 8,6 på en fri runda och sen med 8,8
på en obligatorisk. De slutade på en delad sjundeplats efter ett spännande slutspurt där de låg tätt med ett av de amerikanska lagen.
”Vi är väldigt nöjda med vår prestation,” säger Petter Jönsson, som flyger
kamera i laget. ”Våra obligatoriska rundor var bland de bästa vi har gjort någonsin och många sa att vår carve i obligatoriska hoppet nummer två var den
mest perfekta carven bland alla lag. I
runda sex gjorde vi en liten miss i den
kopplade legflip som Kalle och Peter gör
och utan den missen hade vi fått sjundeplatsen för oss själva.”
Bland friflygarna var det mycket känslomässig berg-och-dalbana, bland annat
på grund av missnöje med bedömningen. Själv tycker Petter att man kanske
skulle ha ett system som i snowboard,
där de tävlande själva sätter poäng på va-

Anders Strandberg

Fredrik Johansson,
Per Nissborg och
Martin Olsson i lag
VTR, hämtas med båt
från landningen på ett
av ”palmbladen”.

Swooping insåg han direkt som nybakad hoppare att han ville hålla på med.
”Så fort jag var i USA på ett fält där
PD-teamet fanns såg jag till att gå kurser
och lära mig mer om swooping.”
Han har tillbringat en stor del av året
som gått i DeLand, Florida. Där både
jobbar och tränar han ihop med Curtis
Bartholomew, som vann guldmedaljen i
swoop, alla tre delgrenar sammanräknat.
Han ser med andra ord till att befinna sig
på rätt ställe!
”Absolut,” säger Johan. ”Vill man satsa måste man nästan hoppa året runt och
göra vad man kan för att få in pengar till
att tävla.”
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Snittrekord i FS

För FS-laget Bardagi var Dubai-tävlingen
deras andra VM-tävling med samma lagmedlemmar. Samma gäng var i Ryssland
på sitt första världsmästerskap 2010 och
tog sig den gången till en trettonde plats.
Nu, efter tre träningssäsonger tillsammans, hade de satt som mål att vara nöjda om de snittade mellan 18 och 19 –
och jättenöjda om de snittade över 19.
Kanske hörde hoppgudarna dem och
kanske var det därför de hamnade på
19,1 i snitt? Nya svenska toppsiffror blev
det i alla fall.
”Det började riktigt bra i de första tre
hoppen,” berättar Bardagis Seth Ericsson. ”Sen hade vi en svacka, men den tog
vi igen och lyckades ta oss till semifinal
bland de tio bästa lagen. Och så kom en
kamerabust och ett dåligt bygge på ett
block i omgång nio. Eftersom det var ett
snabbt hopp så fick vi 24 istället för de
28-29 poäng vi så att säga kunde ha fått.
Då hade vi kanske kommit åtta och nu
kom vi istället på en tionde plats.”
Men som sagt, ett snitttrekord tar laget med sig hem, samt att de blev bästa
nordiska lag på VM. Om tävlingen i allmänhet har han bara gott att säga.
”Det är svårt att beskriva hur välorganiserat och genomarbetat allt är, in i
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minsta detalj som skyltar och till och
med bajamajorna är lyxiga! Det visuella
är också svårslaget. Man hoppar på tre
olika ställen. Vi i FS landar längst ut på
ett av ”palmbladen” i sand och har en tio
minuters båtresa tillbaka efter att man
har landat. Bara att ligga där i frifall över
havet är väldigt speciellt. Inför vår sista
exit kunde jag mellan Smögen och Kaula
se palmen och hur båten åkte runt därnere. Det var en härlig uppladdning!”
Han önskar att fler kunde ta del av
stämningen och den bubblande energin
på ett evenemang som fallskärms-VM.
”Om alla hoppare fick njuta av den
känslan jag har just nu i bara en minut,
då skulle alla tävla.”
FS-damerna kämpade hårt

Team Fire hade verkligen kämpat för att
få komma till tävlingen i Dubai. På SM
satte de inte det snittmål på 13 poäng
som var grundkravet, utan fick istället
möjlighet att åka till brittiska mästerskapen för att kvala där – och hoppade ihop
på pricken de tretton i snitt som krävdes.
När de väl kvalat sjönk de knappast
ner i soffan för att invänta avresan till
VM. Istället gjorde de ytterligare 120
hopp och tre timmar vindtunnel på höstkanten. Och det betalade sig.
Timmarna efter att tävlingen hade avgjorts kunde Elisabeth Wetterlund från
Fire berätta att det visserligen kändes lite
typiskt att de hade missat finalrundan
med en ynka poäng.
”Men imorgon när vi vaknar kommer
vi att vara jättenöjda: vi är sjunde bästa
damlag i världen och satte nytt lagrekord
med 13,6 poäng i snitt!”
Det har inte saknats utmaningar kring
deras tävling. Bara några dagar innan av-

resan groundades deras Icon-riggar (se
notissidan) och de fick låna ihop riggar.
Dessutom har lagmedlemmen Annica
Carlsson hoppat trots svåra smärtor på
grund av sin tennis-armbåge.
Nu följer välbehövlig vila. Diskussionen om framtiden har de inte tagit ännu.
Men Elisabeth lägger till:
”Vi är i en ganska häftig utvecklingsfas nu, där varje hopp är bättre än det

Johan Karlsson, 13:e
plats i swoopingens distansgren, tar i från tårna.

Svenskt rekord för
Magnus Falk i precision med serien 0, 0,
0 och 4 cm. Totalt en
fin 26:e plats bland
de 199 startande.

forts. på sidan 20

Lena Kaulanen

randra och att man sedan möts halvvägs
med domarna.
Men året med Altair har varit fantastiskt, fortsätter han.
”Jag har lärt mig sjukt mycket det här
året. Jag skulle så gärna se lite fler lag i
Sverige. Vilken nivå man tävlar på spelar
ingen roll, men det är genom tävling
man utvecklas. Vill du bli duktig så hitta
en kompis och börja köra – det är då det
händer saker! Flyg gärna lite tunnel då
och då också om du vill utvecklas ordentligt, kombinera det med hoppning
och så småningom kanske vi har en ännu
högre nivå på vår svenska hoppning.”
Om Dubai och själva tävlingen säger
han att allt har varit i topp och att det
nästan är löjligt så mycket pengar som
har lagts på det här evenemanget.
”Bara att det i tältet där de serverar
mat finns en ny isskulptur på disken varje dag som någon stått och sågat till.”
Med på tävlingen fanns även andra-laget i friflygning, Divine, som slutade på
en 18:e plats. Deras Janne Latvala tyckte
att hela tävlingen var superspännande.
”Vi tycker först och främst att det har
varit fantastiskt att få delta i denna helt
unika tävling! Det som visats upp av
topplagen är det absolut bästa som setts
hittills. Vår prestation har inte varit vad
den borde – vi kan bättre – men med
tanke på motståndet så är det inte alldeles tokigt. Hoppas att detta event kan inspirera kommande lag till tävling!”

Albert Berchtold / PerformanceDesigns

VM 2012
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VM 2012
forts. från sidan 19
Många svenska
domare på VM

• Pia Berggren,
chefsdomare i FS.
• Elisabet Mikaelsson, domare i artistiska grenar.
• Lova Bannister,
domare i artistiska
grenar.
• Percy Kristersson,
domare i kalottformation.
• Zeljko Tanaskovic,
grendomare i FS8
och VFS.
• Ulf Tingnert, grendomare i precision.

Så kom finalen, och Magnus gjorde ...
fyra centimeter!
Totalplaceringen blev 26 av 199 tävlande.

förra. Och vi har höjt vår lägstanivå betydligt.”
Ny mellis: Precisonsrekord för Falk

Magnus Falk, vår precisions-räv som nöter
hopp och tävlingar som andra nöter strumpor, gjorde nytt personbästa under VM.
”Bra tajming!” sa han själv.
Redan att han tog sig till semifinal var
mycket bra med svenska mått mätt och
där passade han på att göra en nolla. Det
betydde att han hade tre nollor i rad och
därmed möjlighet at slå det svenska rekordet med serien 0, 0, 0, 16. Alltså:
gjorde han bättre ifrån sig än sexton centimeter på finalen så skulle rekordet sitta.

Premiär för VFS

I år hade Sverige för första gången med
ett lag i VFS, vertikal formationshoppning. Det här är en relativt ny gren med
omkring tio år på nacken, och det krävs
friflygarkunskaper på hög nivå för att ens
börja göra trevande försök.
Laget VTR var med för att se och lära
och kom – kanske förväntat – på nionde
och sista plats. Marcus Dahl, som följde
med som reserv eftersom ordinarie med-

Lena Jones

m träningska följande för en gry
Team Bardagi vill tac
e Designs,
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form
Per
er 2012:
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Kommun, Wings,
rps
Tie
b,
klub
rms
Stockholms Fallskä
ites, Larsen
Suits, Cookie Compos
Uffes Hopp Shop, Bev
i Gryttjom.
ra
DeLand och Makka
& Bruusgard, Skydive

Team Fire, damlandslag i FS4
och tävlandes för Aros, vill tacka Sven
ska Fallskärmsförbundet, Stockholm/Väs
terås
Fallskärmscenter, Fallskärmsklub
ben
Aros, Fire Risk and Engineering,
Uffes
Hopp Shop, Aerodyne, Larsen
& Brusgaard, Bev Suits och Cookie Com
posities
för allt stöd under året. Vi vill ocks
å
tacka alla runt omkring oss som
peppat,
stöttat, pushat och uppmuntra
t oss på
vägen mot VM!

www.hansberggren.se

Niklas Rodensjö

Svenska VM-lag tackar för hjälp och stöd!

lemmen Henrik Runbjörk väntade tillökning i familjen, säger:
”Vi är inte nöjda, men jag hoppade in
som reserv i ett sent skede. Vi gjorde en
bra tunnelresa till Prag hela laget men att
sen prestera i luften visade sig vara mycket svårare. Däremot har vi lärt oss väldigt
mycket.”
Speed som testgren

Med i landslagstruppen var också Daniel
Hagström, som blivit inbjuden att delta i
en test- och uppvisningstävling i grenen
speed, ännu inte en officiell tävlingsgren
internationellt. Han instämmer i kören
av lovord.
”Det har varit helt fantastiskt. Tyvärr
hamnade jag sist i tävlingen, men det har
varit ett inspirerande utbyte av idéer här
och det finns en massa tankar kring
framtiden och eventuellt nya tävlingsformer. Jag kommer att fortsätta satsa – jag
vill vara med på nästa VM!”
Speed-hopparna fick fortsätta att hoppa
gratis efter att deras tävling var slut, med
domarna tillhanda så att man skulle kunna
notera eventuella rekord. En ganska typisk
gest från tävlingsledningen under det här
märkvärdiga världsmästerskapet.
Under tävlingens sista dagar gick det
ut ett meddelande till alla tävlande: var
det någon som hade hemresebiljetter dagarna innan den stora slutkonserten med
bland andra Chris Brown? Inga problem,
tävlingsledningen erbjöd sig att ta kostnaderna för ombokning och köp av nya
flygbiljetter. För alla som ville.
Det är förståeligt om fallskärmsvärlden är lite yr i huvudet efter all denna
lyx, vi i vår lilla sport som är vana vid
lågbudget, sovsäckar och gamla husvagnar. Men starkast av allt glänser förstås de
svenska rekorden, ett amerikanskt VMguld med svenskt bidrag och all den inspiration och viljekraft från världseliten
som våra tävlande reser hem med. ■
Svenska delegationen
på VM i Dubai 2012

Team Entangled, CF2, med med
lemmarna
Henrik Norin, Jonas Nilsson och
Lars Eriksson vill tacka aloq och Wings.

• Bardagi,
FS4 öppna klassen.

Fredrik Eklund

Andy Malchiodi

• Team Fire,
FS4 damer.
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• Altair, friflygning.
• Divine, friflygning.
• Romme Rotation,
CF4 rotation.
• 3G, CF2 sekvens.
• Entangled,
CF2 sekvens.

• Daniel Hagström,
speed
(uppvisningsgren).
• Ronny Modigs,
head of delegation.
• Lena Kaulanen,
samordnare.
• Gunlög Edgren,
samordnare.

• Johan Karlsson,
CP/swoop.
• Stefan Burström,
CP/swoop.
• Nico Emanuelsson,
CP/swoop.
• Tobias Alsiö,
CP/swoop.

• VTR, VFS.
• Magnus Falk,
precision.

• Jessica Johansson,
packare.
• Hella Stening,
packare.
• Karin Ringnér,
informatör.
• Moa Holm,
informatör.
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Gopro-experimentet
"Vad händer om pilotfallskärmen eller pilotlinan fastnar i
Gopro montaget?" Det var frågan som Sepp Bunk på Southsidebase i Tyskland ställde sig
och som han besvarar på en
och en halv minut i sin video
“The Gopro experiment”.
Text

Martin ”Mei” Eidensten

Foto

www.southsidebase.de

F

ör att besvara frågan fäste Sepp en
Gopro-låda med det medföljande
självhäftande fästet på en hjälm, satte fast
pilotlinan till en vanlig pilotskärm mellan lådan och fästet, hoppade och höll
hjälmen i handen under frifallet.
Trots att han släppte pilotfallskärmen
först efter femton sekunder höll fästet i
sju sekunder innan det gick av. Det är
många extra sekunder att ligga i frifall efter ett drag på 1000 meter. Och om det
handlar om ett reservdrag på lägre höjd
eller till och med ett cypres-skjut blir det
än värre.
Stor kraft i piloten

Något som experimentet inte tar upp är
att vi i detta läge skulle utsätta vårt huvud och vår nacke för de krafter som vi
normalt använder för att öppna vår fallskärm.
Efter femton sekunders frifall är kraften i en 28 tums pilotfallskärm, som är
den vanligaste storleken, 72 kilo. Reservpiloter är ofta lite större, 30-34 tum, vilket efter femton sekunder innebär en
kraft på 95 kilo.
För att visa att det faktiskt är ett möjligt scenario inleds videon med att visa
hur reservens pilotlina och fjäderpilot
dansar runt en topmonterad Gopro vid
drag. Det är mycket obehagliga bilder!
Även om skymten av en magreserv antyder att detta var ett planerat reservdrag.
Farliga konsekvenser

Förbundssläkaren Peter Ullström säger
att nacken kan klara förvånansvärt mycket kraft om den läggs på successivt. Men
det ryck som det här scenariot skulle innebära har nacken inte en chans att klara
av utan skador.
”Detta skulle absolut få konsekvenser.
Allt från bristningar i muskler och ligament till medvetandeförlust eller ryggmärgsskada som, om den sitter tillräckligt högt upp, innebär omedelbar död.”
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Utredningen efter dödsolyckan på
Öland 2011 tar också upp tillfällig förlust av medvetandet som en möjlig förklaring till att reserven inte drogs manuellt efter losskoppling av huvudkalotten.
Utredningen nämner möjligheten att huvudkalotten fastnat i kameramontaget
vid losskoppling och slitit av det (ett aluminiumfäste som var monterat på hjälmens framkant).
Medvetna val

Det är kul att hoppa med kamera, men
det bör aldrig göras oreflekterat. Det är
något som denna film är ett mycket bra
exempel på. Likaså anser jag att alla som
hoppar med kamera och reflexmässigt
kopplat ur sin RSL ska ta sig en rejäl funderarare och titta på filmen en gång till.
Vad är det värsta som kan hända?
■
Se videon på YouTube
Videon hittar du på YouTube,
sök med hjälp av ”Gopro experiment” eller genom QRkoden här.
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Speed
flying

Du vet säkert hur allt startade.
Några fallskärmshoppare tog
sina skärmar upp på berget
och skärmflygningen var född.
De två sporterna gick tidigt
skilda vägar. Skärmflygarna utvecklade större skärmar med
bättre glidtal. Fallskärmshopparna gjorde tvärtom och kalotterna blev med tiden allt
mindre och snabbare.
Text och foto
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David Bengtsson

Speedflying – i riktigt stark vind kan
man hålla sig uppe och hängflyga
även med speedskärmar.
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Den här skärmen – en Gin Fluid
– är markhungrig men har ett
brett fartregister. Bromsa och
du glider hem till landningen.

O

ch så möttes då de två igen. Fler och
fler hoppare börjar med speedflying
eller speedriding som sporten kallas om
du flyger med skidor. Att flyga en sådan
här skärm känns nästan identiskt med att
flyga en fallskärm. Skillnaden är att man
allt som oftast befinner sig på en lång
och ibland rätt besvärlig utelandning.
Frivilligt.
På grund av detta faktum så är mitt
första och främsta tips att börja med
sporten vintertid och med skidor på fötterna. Det fina är nämligen att man blir
en skidåkare i samma sekund som man
sätter skidorna i snön efter ett flyg. På
med en bredsladd och du stannar.
Att landa medvind i en stenig slänt på
sommaren med kängor på fötterna är
inte alls lika lätt.
Byggd för markstart

Det finns en väsentlig sak som skiljer en
speedflyer mot de flesta fallskärmar och
det är förmågan att markstarta skärmen.
Det är mycket enklare att hantera en
skärm som är byggd för att markstartas.
Jag har flugit både Stiletto och Velocity
med start i skidbacke och det är inte helt
enkelt. Det finns säkert vissa modeller av
fallskärmar som är helt okej, men fördelarna med prylar för ändamålet är många.
Alla speedflyers är exempelvis försedda
med trimmers. Det innebär att man kan
justera anfallsvinkeln på skärmen. Som
att dra i främre bärremmarna fast permanent. På det sättet kan man trimma skärmen efter backens lutning före start eller
under flygningen.
Selen är vanligtvis vändbar och kan
göras om till en vanlig ryggsäck. Praktiskt om man vill klättra upp på ett berg
och flyga ner. Det finns även skärmflygarselar med inbyggda skydd och airbag
om man vill skydda sig lite extra.
Gigantiskt utbud

Utbudet av skärmar är gigantiskt och det
råder betydligt större konkurrens mellan
skärmflygtillverkarna än vad vi är vana
att se från fallskärmshoppningen, där det
ju är ett fåtal tillverkare som dominerar.
Inom speedflying heter de största tillverkarna Gin, Niviuk, Ozone och Swing,
men det finns många fler märken. Precis
som inom hoppning så är naturligtvis
vingbelastningen avgörande för vad du
ska ha för skärm. En för liten skärm i en
för snäll backe och du kommer aldrig att
lyfta från marken. En för stor skärm är
tråkig. Själv växlar jag mellan två olika
storlekar. En på 12 kvadratmeter (130
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kvadratfot) och en liten snabb rackare på
9,5 (100 kvadratfot). Den lilla skärmen
går knappt att flyga i Sverige eftersom
det inte är tillräckligt brant.
Vill du prova så rekommenderar jag
en kurs. Mig veterligen finns det två utbildare i Sverige. Skyadventures som kör
kurser bland annat i Sälen och Joey Jones
som håller till i Jämtland på hösten. ■

Artikelförfattaren David Bengtsson.
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Sveriges första sw
Nu kan vi äntligen tävla och träna swooping
(canopy piloting) i Sverige, på riktigt. Ponden är
klar: 25 gånger 80 meter, en meter djup och
med cirka 2 000 kubikmeter vatten att sticka tån
i. Stefan Burstöm, chefsinstruktör, swoop-tävlare
och eldsjäl har planerat och lett projektet.
En pond är jättecool men också kontroversiell
eftersom den skall användas till den minst skadefria grenen i vår sport.
Text och foto

Peter Törnestam

U

nder de senaste åren har det varit en
rejäl debatt om högfartslandningar
och skador. Visst har vi skadat oss förr i
tiden men det var mest fotleder och något sällsynt lårben då och då som var det
allvarligaste. Det låter cyniskt och rent
galet men det var så det var för några år
sedan.
Nu slår vi oss sönder och samman och
får men för livet. Swooping har blivit en
sport med livet som insats.

Länge en kultur i Gryttjom

Artikelförfattaren Peter Törnestam, mot
ponden med 20 liter
vatten. 2 000 kubikmeter betyder bara
99 999 vändor kvar...

I Gryttjom gillar vi att flyga långt i landningarna. Vi har haft en kultur av mycket folk i luften och höga farter i landningarna sedan sent 80-tal. Och med ett
ganska stort antal hoppare som landar i
hög fart så finns det alltid någon att få
tips av. Någon som ser vanskliga landningar och direkt kan tala med hopparen
i fråga.
När det centralt började talas om att
eventuellt förbjuda swooping så var det
enda rätta att agera i handling och bygga
en pond så att vi både kan träna och tävla på ett så säkert sätt som möjligt. Gryttjom är ett hoppfält där träning och täv-

Grävmaskinens första sträcka grävd.
24

ling är en av grundstenarna och nu kan
man träna alla discipliner i Gryttjom.
Stort ansvar

Med en pond kommer inte bara ett statement utan även ett ansvar. Vi kommer
att vara noga med att ha en genomgång
med alla som skall använda ponden. Vi
kommer också att ha strikta riktlinjer för
de som ska swoopa ponden.
Jag har flera gånger fått kommentaren
att den kommer att locka till mer skador
och mål-låsning. Att man helt enkelt tappar höjdkontrollen för att man siktar för
mycket på ponden. I Gryttjom har vi ju
haft portar i tio år, sedan det första swoopcampet, så vi har siktat på saker länge.
En annan viktig sak som även mycket
erfarna hoppare ibland fått om bakfoten
är gatens (portens) placering. Gaten, där
du skall vara som lägst, är nästan mitt i
ponden. Du ska aldrig vara låg vid kanten på ponden innan gaten. Då tar man
bort hela pondens funktion! Lägsta området i din pendel skall vara över vatten
ifall du blir lite låg.
En annan sak att tänka på är att inte
få folk att ofrivilligt hamna i ponden.
Men hittills har det gått bra. Ingen har
råkat landa i gropen eller ponden under
de tjugofyratusen hopp som gjorts sedan
vi började gräva. Elever har lyckats missa.
Vi andra också.
Placeringen – ett pussel

Det har stötts och blötts om placering av
ponden med både taxistråk, skogskant,
startbana och landningsytor i beräkningen. Vi ville skilja landningsytorna från
varandra utan att förpassa några hoppare
för långt bort ifrån klubbstugan.
Fältet blir smalare längre norrut och
lågfartsområdet ligger i söder, det var

Stefan Burström konstruerade en frigolitskärare.

mycket som behövde tas med i beräkningen men i maj började vi till slut gräva och
ett stort hål i marken började ta form.
Vi hade kunnat vänta och dra det i
debattkvarnen ett par varv till men vi
hade ju tagit ett beslut på att bygga.
Ett blött bygge

Sommaren 2012 var inte den bästa sommaren att gräva en pond. Regn, regn och
regn gjorde hela området kring ponden
sankt och blött. Vi var tvungna att avbryta och börja om flera gånger men till
slut var hålet grävt och vi kunde börja
forma den som vi ville. Runda till hörnen, se till att kanterna lutar 45 grader
och börja jämna ut botten.
En decimetertjock bädd med singel

Duken läggs i remsor som sedan limmas ihop.
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woop-pond

och stendamm, som var billigare än
sand, lades för att duken ska ligga säkert
och skyddad från sten och annat hårt.
Längs med hela omkretsen ligger en
fasad frigolitkant. Anledningen är att en
lerkant blir stenhård på sommaren när
marken hårdnar. I Dubai var det en hoppare som skadade sig när han slog handen i kanten under en tävling. Det ville
Stefan Burström att vi skulle bygga bort
och för det ändamålet konstruerade han
en frigolitskärare med hjälp av el och
ståltråd (se bild).
Mycket jobb med duken

Hålet klart, i med duken och fyll med
vatten. Hur svårt kan det vara?
Otroligt krävande skulle det visa sig.

Med den regnigaste sommaren på länge
var arbetet tvunget att avbrytas gång på
gång. Dukarna ska limmas ihop med tvåkomponentslim när de är torra och rena.
Men allt regn gjorde att det konstant var
stora vattensamlingar på duken. Hade
duken redan varit på plats hade allt vatten varit perfekt, men inte nu.
Försökte spara vattnet

Vi började samla vatten i små bassänger
och billiga barnpoolar som vi köpt för att
kunna flytta runt och inte behöva pumpa
ut vattnet till ytorna kring ponden som
redan var vattensjuka av allt regn.
När väl hela duken var limmad kunde
regnet fortsätta och på så sätt hjälpa oss
att fylla de 2 000 kubikmetrarna – två

miljoner liter. Tyvärr försvårade det arbetet med att bygga in kanterna. En rejäl
pump införskaffades för att en dräneringsbrunn ute på fältet skulle kunna användas som källa till ponden.
Det är visserligen lite kosmetiskt jobb
kvar, till exempel gräsmatta längs kanterna, men i september stod den klar för att
swoopas och från hoppstart kommer det
att gå att träna över ponden.

Stefan Burstöm testar
den färdiga ponden.

Läger och tävlingar

Ett avancerat läger för canopy piloting
kommer att anordnas för hoppare som
redan behärskar högfartslandningar och
kan träffa en port. Läger för mindre erfarna och de som vill börja kommer såklart också genomföras enligt de nya
högfartlandningsriktlinjerna.
Ett stort SM där alla grenar syns och
sker på samma plats genomförs både
2013 och 2014 till att börja med.
■
Vad är en swoop-pond?
Inom grenen swooping (på engelska ”canopy piloting”) tävlar man
om att swoopa sin skärm så långt, snabbt och precist som möjligt. För att markera banan där man tävlar används portar och en
swoop-pond. Swoop-ponden är en vattenfylld bassäng som ska
vara byggd enligt vissa mått för att uppfylla kraven på en internationellt godkänd tävling. Tanken är att det är större chans att
komma skadefri ur en missbedömd landning om man slår i vatten
än om man slår i marken.
Tidsåtgång: Cirka 370 arbetstimmar, plus att man anlitade
grävhjälp till grovjobbet.
Pengar: Grävtjänst till grovjobbet: 80 000 kronor. Duk: 174 000
kronor. Grus och stenmjöl: 35 000 kronor. Vattenpump, frigolit, lim och gräs: 11 000 kronor. Totalt: 300 000 kronor.

Regnvattnet pumpades till barnpooler för att spara den vattensjuka marken.
Svensk Fallskärmssport nr 5, 2012
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Brian Buckland

Head-up-rekord
I Skydive Cross Keys i Florida, USA, satte man tidigare i
höstas världens första head-up-rekord: en 16-manna-formation som också blev ett nationellt rekord.
För alla som inte friflyger kanske det inte låter så märkvärdigt, men att ta grepp mellan flera personer i head-up
är en av de svåraste sakerna en friflygare kan göra.

Världens trevligaste
hoppfält letar efter dig
STILLINGER LEDIG SOM MANIFESTSJEF OG RESEPSJONSMEDARBEIDER

Oslo Fallskjermklubb søker etter medarbeidere for sesongen 2013. Vi er en av Norges største fallskjermklubber og har drift
fra 26 april 2013 til 30 aug 2013. Ved siden av vår faste stab på 1 daglig leder (DL)
og 2 DL-assistenter er vi avhengig av en
trivelig og livlig stab med interesse for
fallskjermhopping. Vi holder til på Østre
Æra nord for Rena i Hedmark. Inne i skogen har vi ett fristed fra virkeligheten hvor
vi dyrker vår interesse og samholdet i klubben. Stillingene krever tilstedeværelse på
hoppfeltet 7 dager i uken og vi ønsker derfor å tilsette 2-4 personer som kan bytte
på jobbene gjennom sesongen.
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Vi søker etter medarbeidere til våre 2 viktigste stillinger, manifest og resepsjon.
Det kreves ingen forkunnskaper om fallskjermhopping, klubben vil sørge for all nødvendig opplæring i forkant av sesong start.
Det viktigste for oss er at du er:

Vi kan tilby ett fartsfylt og spennende sommerhalvår. Begge stillinger gir erfaring i administrasjon og ledelse, samt enkel regnskap. Stillingene lønnes etter avtale. Vi vil
gjerne komme i kontakt med deg og treffes for ett lite intervju.

-

Ønsker du å vite mer om oss kan de finne
oss på www.fallskjerm.no eller ta kontakt
med daglig leder på knut@fallskjerm.no
om du har spørsmål.

systematisk og strukturert
service minded
tålmodig
tåler å ha mange prosjekt i gang samtidig
har basic dataforståelse
(les ikke IT-skrekk)
- liker ”det enkle livet”
- god muntlig fremstillingsevne på svensk,
norsk og engelsk

Søknad sendes til knut@fallskjerm.no
innen 30 januar.
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NYFIKEN PÅ
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NYFIKEN PÅ

Johannes

På fem år har han gått från nyfiken rookie till en välkänd friflygarprofil i hoppsverige. Men det mesta och roligaste har han framför
sig. Johannes tänker nämligen bli hoppare på heltid och han är
redan på god väg.
Text

Boel Stier

Foto

Anja Törnvall

J

ohannes gjorde sitt första hopp på
midsommarboogiet i Skåne 2007
och det var en helt ny värld han klev in i.
”Tre flygplan, en massa folk som surrade runt och hög aktivitet på alla sätt.
Det var rätt stort att få göra det första
hoppet i den miljön, ja bara att vara med
på fältet där och då.”
Men Johannes tillhör inte dem som
drömde om hoppning redan hemma i
pojkrummet.
”Nej, jag halkade verkligen in i sporten på ett bananskal, jag har aldrig varit
varken särskilt sportig eller extrem av
mig”, säger Johannes och skrattar.
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Johannes
”Heffie” Bergfors
Ålder: 27 år.
Bor: i Göteborg.
Första hoppet: 27 juni 2007 i Everöd.
Hemmaklubb: FK Cirrus Göteborg.
Antal hopp: 1 850.
Antal tunneltimmar: 15 - 20.
Flyger helst: friflygning i vinkel.
Visar sina filmer på: vimeo.com/heffie

Istället var det en kompis till honom
som bodde nära Skåneklubben som kom
med idén. Själv tänkte han att han behöv-
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garförmåga som växt upp med hoppande
föräldrar) drog han på road trip till USA
i två månader och hoppade i Lodi och
Perris, Kalifornien, i Arizona och i Florida. I den sistnämnda delstaten fastnade
de för Skydive Sebastian.
”Fältet ligger jättevackert och stämningen är hur skön som helst, ett favorithoppfält.”

Alex Ranström

Privat arkiv

NYFIKEN PÅ

Ett blomstrande friflygningscentrum

Varför namnet Heffie?
”När jag var på Flajflaj
2009 gick jag runt
mycket i pyjamasbyxor
och en kofta. En annan
deltagare tyckte att jag
såg ut som Playboykungen Hugh Hefner.
Smeknamnet blev sedan till Heff och slutligen Heffie.”

Med annorlunda sällskap i kejsar Haile Selassies gamla palats i
Addis Abeba. Anledning till resan? Att Johannes morfar ägde
en linbana i Etiopien.

de en aktivitet. Och så var det New Dealår och kursen var kraftigt rabatterad.
”Det första min instruktör Niklas
’Turbo’ Eklöf sa var att hoppning handlar till 85 procent om socialt umgänge
och till 15 procent om hoppning. Det
var bra att veta som elev och fick i alla
fall mig att slappna av lite mer. Jag insåg
att det skulle bli en del väntan på marken
och att det var lika bra att se det som ett
tillfälle att socialisera.”
Alla fantastiska människor

Det är alla fantastiska människor i sporten som har fått honom att bli kvar, lägger han till. För efter den där midsommarhelgen har det bara rullat på.
”Jag hade verkligen inte förväntat mig
att hoppningen skulle bli en så stor del
av mitt liv. Men idag finns det inget jag
hellre i världen vill göra än att hoppa fallskärm!” säger han.
Redan som ganska nybakad gav sig Johannes ut på äventyr långt bortanför den
egna klubben fallskärmsklubben Cirrus
Göteborg, FKCG. Han var deltagare på
Flajflajlägren 2008 och 2009. Tillsammans med Per Nissborg (jämnårig frifly-

”Jag håller ögonen öppna. Inte minst
för att jag tror att det skulle vara väldigt
utvecklande.”
Rörelse är roligast

All sorts rörelse i luften är det han tycker
är roligast och det han känner sig bäst på.
Carving, vinkelflygning, snabba, branta
vinklar... Sakta men säkert har han också
börjat inse att han har något att erbjuda
andra. Han började coacha redan på Skycamp 2009 och har fortsatt på vinkelläger, Swedish Freefly Mafia-läger och på
Flajflaj.
Hemma i FKCG lovordar han bland
annat Angle week som ”bland den bästa
vinkelflygningen som finns i världen” och
mentorn och vännen Petter Jönssons läger.
Johannes är också jätteintresserad av
all sorts frifallsmedia. Han gör egna filmer som dagboksinlägg för att sammanfatta en period eller ett evenemang och
delar gärna med sig av dem.
”Jag vill att alla i hela världen ska hoppa. Förhoppningsvis kan mina filmer
göra någon lite extra sugen att prova. Jag
Petter Jönsson
om Johannes:

Moa Holm

Alla badkar är bra,
utom de dåliga.

Under de fem år som Johannes har hoppat har hans hemmaklubb befunnit sig i
stark omvandling. De två klubbarna Göteborg och Cirrus som slogs ihop ett par
år innan Johannes kom in i bilden var
båda utpräglade FS-klubbar. Men så hände något. Kring friflygarlaget Divine,
som inspirerade, tävlade och coachade,
knoppade nya friflygarförmågor upp.
Allt fler hittade vägen till vindtunnlarna
och plötsligt var västkusten ett blomstrande svenskt friflygningscentrum. Allt
understött av klubbordföranden Nina
Forsberg som med mängder av kraft och
energi blåste nytt liv i verksamheten.
Det måste ha varit perfekt att växa
upp som friflygare i klubben under de
här åren?
”Ja, vår generation har haft en otrolig
fördel jämfört med generationen innan.
De fick mest testa sig fram på egen hand.
När vi började hade coachning och organisering utvecklats, den samlade erfarenhetsnivån hade höjts och det blev lättare
för oss att lära oss.”
Framöver vill Johannes gärna tävla
själv. FKCG idag är en tävlingsklubb och
det tycker han är jättekul. Men utmaningen är att hitta rätt lagkamrater, som
vill satsa på samma sätt och som delar
både erfarenhet och mål.

Sofia Bernhardt

Johannes Bergfors
kom in i hoppningen och klubben
2007 som ett yrväder och blev kallad ’Brat 2’. Johannes, en sjukt rolig,
lite posh kille från Göteborg med hoppningen rakt i sitt hjärta! Jag skulle vilja
beskriva Johannes som en otroligt ambitiös och skicklig fotograf med bra
smak och kreatitvitet. En bra kompis
som är påhittig och förbannat rolig att
hänga med. Jag kan med stolthet säga
att han ingår i mitt Swedish Freefly Mafia-crew som jag har under de events
och boogien jag anordnar i Sverige!
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Josef Feldt

NYFIKEN PÅ
”Allting lutade och det blev en sjuk
snurr, två varv i sekunden. När jag hade
båda händerna på handtagen släppte fliken till slut. Då hade jag en massa snodd
som jag sparkade upp. Det var hektiskt
och extra läskigt eftersom det var ett materielfel och därmed bortom ens kontroll.”
Målet att jobba med hoppning

Så här trivs han bäst,
i rörelse över himlen

vet ju att när de väl gör ett hopp kommer
de aldrig att ångra sig!”
Hoppa med de bästa

Per Nissborg
om Johannes:

Karriär i gosskör

När han var tio år mutade hans mamma
honom med 20 kronor för att gå på en
audition till en gosskör. Det funkade. De
kommande fem åren sjöng han i kör och
hade rent utav en karriär på gång.
”Jag stod på Göteborgsoperans golv
som solist i en erotisk opera (Wagners

Tannhäuser) när jag var fjorton år. Det
hade jag nog aldrig vågat nu!”
Men sen kom målbrottet och livet tog
en annan inriktning. Han gick it- och
mediegymnasium och drömde som så
många andra om att jobba med medier.
Utbildade sig till – och arbetade som –
kock. Jobbade som säljare. Han drevs
och drivs fortfarande av att lära sig saker,
av att lära sig förstå människor. Och så
kom den där midsommarhelgen för fem
år sen.
Om han hade kunnat ge sig själv något tips, med allt det han vet fem hoppfyllda år senare, vad hade han sagt då?
Johannes funderar och sen säger han:
”Hoppa ännu mer!”
I slutet av november 2012 är testet inför tandempilotkursen avklarat och tandemlicensen hägrar. Men än så länge är
det hans vanliga cert som är nerpackat i
resväskan. Vintern tillbringar han på
hoppfält i Australien för att pröva lyckan
som filmare och ”load organizer” tills det
blir ljusare här hemma och hoppflygplanen börjar lyfta över Sverige igen.
■

Glad och hänförd
– Johannes efter
första hoppet.

En lång, skön
landning på favoritfältet Näsinge,
sommaren 2011.

Anders Strandberg

Bland de bästa hoppminnena han samlat
på sig finns några hopp med coacher ur
världseliten på senaste Flajflajlägret i Kalifornien.
”Tänk att jag, med bara några år i
sporten, får hoppa med några av de bästa
friflygarna i hela världen! Och att även de
gör high five och säger ”vilket fett hopp”
när vi har landat.
Han är också otroligt tacksam mot
Petter Jönsson och Peter Nilsson, vänner
och förebilder som har tagit hans generation friflygare under sina vingar och utvecklat så många så mycket.
”Och något man aldrig tröttnar på är
inhoppen över Koster-öarna på somrarna. Man blir helt euforisk. Det går inte
att tröttna på den utsikten!”
Det har funnits otäcka ögonblick också. Som den låga svängen en gång i Spanien, som han kom undan med en allvarlig
stukning. Eller som den gången han drog
skärmen efter ett vinkelhopp i Sebastian
och ena axelfliken inte släppte i draget.

De tre senaste åren har han tagit ledigt
hela somrarna för att bara hoppa. Det har
blivit 1 850 loggade frifall hittills i högt
tempo. Målet är att kunna jobba med
hoppningen på heltid. Hittills har han
flugit nånstans mellan 15 och 20 timmar.
Att Johannes är en social person går
inte att ta miste på. Det känns som att
det alltid händer något runt honom och
det är svårt att tänka sig att fenomen som
pinsam tystnad kan uppstå när han är
med. Han pratar fort, välformulerat och
med fullt av energi.
Han kommer från en läkarfamilj och
är född i Örgryte, en uppväxtmiljö han
beskriver som ”fin i kanten, mycket höginkomsttagare, något jag ville ta mig bort
ifrån eftersom det inte kändes som jag”.
Han växte upp med en helsyster och fem
halvsyskon. Pappa P-G Bergfors, idag 83
år, hoppade av jobbet som överläkare för
att sadla om till musikrecensent i Göteborgs-Posten.
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Isac Östman

”Jag träffade
Johannes första gången i juli
- 07. Sen dess
har vi gjort säkert 500 hopp
tillsammans,
skybummat
runt i USA, gjort feta vinkelhopp över
Prostejov, druckit omvända casen tillsammans och blivit riktigt bra kompisar.
Han är en otroligt driven hoppare och
med en kamera på hövvet gör han underverk. Hoppas på fem nya år med
mera resor och nya äventyr med Sveriges bästa kameraflygare!”
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39 045 meter
satte världens fokus på fallskärmshoppning
Strax efter uthoppet hade han problem med rotation, i alla led! Han hade
ett handtag som skulle utlösa en drogue
som skulle stabilisera honom men han
visste att om han använde den så skulle
han inte kunna sätta hastighetsrekord.
Han bestämde sig för försöka stabilisera
sig själv och det gjorde han genom att gå
in i en deltatrack-position. Det fungerade. Om han hade försökt kompensera
med till exempel en arm fanns det risk
för att det hade hjälpt under första delen
av rörelsen men att samma rörelse hade
förstärkt rotationen när hans position
ändrats.
Det var också däromkring som hans
visir började imma igen. Trots det drog
han sin fallskärm på 1585 meter, endast
60 meter över sin planerade draghöjd.
Joe har fortfarande ett rekordl

Live-sändningen av Felix Baumgartners
rekordhopp från 39 000 meters höjd fick
hela världen att hålla andan. Den förre
rekordhållaren Joe Kittinger var rösten i
Felix öra och en viktig del av det stora
Stratos-projektet. Svenske fallskärmshop-

var tröttsamt i sig för att inte tala om resan upp i kapseln.
Felix hade även problem med sitt visir
på vägen upp. Det rörde sig om ett
strömproblem i kopplingen mellan kapseln och visirets värmesystem och visiret
började frysa på vägen upp.

paren James Cumberland på besök i USA

Hade ett kodord

fick nyligen tillfälle att intervjua Kittinger

Joe och Felix hade i början kommit överens om ett kodord. Om Felix sa ”There is
a problem with the screens” så skulle ljudet som direktsändes klippas och han
skulle kunna prata själv med Joe. Det
gjorde han när han fick problem med visiret och lösningen de fann var att koppla
ur kapselns ström och enbart köra på
dräktens eget batteri. Felix fick också ta
ett eget beslut om han ville fortsätta upp
och genomföra hoppet.

om både nya och gamla rekord.
Text

Martin ”Mei” Eidensten

Foto

Red Bull Contentpool

J
Joe Kittinger, idag 84
år, hoppade 1960
från 31 330 meter
och föll fritt 4 minuter
och 36 sekunder –
ett rekord i frifallstid
som står sig ännu.

oe Kittinger hoppade från 31300
meter och det gjorde han redan 1960.
Han var också en av personerna bakom
Stratos-projektet och rösten i Felix öra
när han satt i kapseln på väg till höjd.
James Cumberland råkade stöta på Joe
Kittinger i DeLand strax efter Felix-hoppet och fick möjlighet att ställa några frågor. James beskriver Joe som ödmjuk och
avslappnad.

Krångligt projekt

Joe beskrev projektet som mycket krångligt med många motgångar, såväl tekniska som byråkratiska. Fem år av förberedelser tog det, mer än dubbelt så lång tid
som hans eget hopp som endast krävde
två år av förberedelser. Trots många motgångar löstes alla svårigheter.
Hoppdagen var inte heller utan problem. Felix hade inte kunnat sova så
mycket natten innan och var mycket
trött. Själva väntandet sittande i dräkten
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Utmattad på kanten

När Felix stod där på kanten kände han
sig utmattad och hade inte en tanke på
rekordet. Han ville bara inte göra bort
sig framför hela världen och han ville
komma hem till sin familj välbehållen.
Joe själv kände igen känslan och tänkte
på vad han själv sagt när han var ensam
där uppe: ”Come up and get me.”
Trots allt det visste Felix att det var nu
det gällde. Han tog den kraft han hade,
fokuserade och klev av.
Roterade i alla led

Väl i frifall så kände han ingenting, inget
av den vind vi hoppare är vana att känna
i våra dräkter.

Felix hopp som spräckte ljudvallen var
onekligen snabbare än Joes. Men det innebär också att det tidsmässigt inte var
lika långt och Joe har alltså fortfarande
rekordet i längsta frifall.
■
Baumgartners rekord 14/10 2012

•

Världens högsta bemannade ballongfärd (39 000 meter).

•

Högsta fria fall (från 39 045 meter).

•

Längsta fria fall (36 529 meter).

•

Snabbaste fria fall (1342,8 km/h
= mach 1,24).

”...verkligen mycket svårare...”

"Det har varit
väldigt mycket
upp och ner i
dag, som det
har varit hela
projektet. Till
att börja med
hade vi en
mycket bra
start men sedan uppstod
Felix Baumgartner
lite problem
med strömförsörjningen till mitt visir. Exiten var perfekt men sen började jag sakta spinna. Jag trodde att jag bara skulle
snurra runt några få varv men det började gå allt snabbare. Jag var riktigt illa
ute ett tag och trodde att jag skulle förlora medvetandet. Jag kunde inte höra
när jag spräckte ljudvallen eftersom jag
var så upptagen med att stabilisera
mig. Det var verkligen mycket svårare
än jag trodde att det skulle vara", sa en
lättad Baumgartner efter landning.
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Uppvisningsträning i Skåne
slutade med tomtehopp

Alla klubbar som vill träna uppvisning kan från
och med i år få stöd för det. Under en träningshelg i Skåne fick hoppare träna på att flyga
skärm och landa i grupp. Helgen avrundades med
inhopp på en lokal julmarknad i tomtedräkter.
Text

Carolina Nilsson

Foto

Daniel Ingered

E

ftersom vi är en av Försvarets frivilligorganisationer har vi bland annat
ett uppdrag att genomföra uppvisningar
för Försvarsmaktens räkning. Sedan ett
år tillbaka har vi en särskild uppvisningsgrupp i landet och förbundsstyrelsen beslutade också under året att delar av de
medel vi får från Försvarsmakten skulle
gå till uppvisningsträning i klubbarna.

träningsdag som gick av stapeln lördagen
den 27 oktober. Det blev en solig men
kall höstdag med totalt fjorton glada deltagare. Alla som deltog hade lägst C-cert.
Toby hade som mål att vi skulle slipa
på det vi har lärt oss under säsongens
tolv tidigare uppvisningar och fokus låg
bland annat på skärmflygning i grupp
och precisionslandning. Vi fick öva på att
svänga i spiraler två och två, flygning på
kolonn och att landa i grupp. Det hade
märkts ut ett område med en yta på 50
gånger 50 meter som vi landade inom
och samtliga hopp genomfördes från
1500 meter. Vi hoppade också med flaggor och streamers i olika storlekar och
annan utrustning, såsom fotboll och
tomtedräkt!
Skarpa tomtar

Fjorton på träningsdag

I Skånes Fallskärmsklubb resulterade detta i att Toby Hellmark, som är uppvisningsansvarig i klubben, styrde ihop en
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Hopparna gjorde vardera tre träningshopp och dagen avslutades med att nio
av oss genomförde en uppvisning på julmarknaden vid Ovesholms slott iförda

Skarpa skånska tomtar, från vänster:
Oscar Cottrell, Marcus Hellberg, Carolina
Nilsson, Henrik Johansson, Adrian Cederholm, Toby Hellmark och Nina Sveno.
Knästående: Marcus Jennby och Michael
Alpfors. Med på träningen var även Paula Liljegren, Måns Gunnarsson, Thomas Björk,
Anton Eriksson och Tobias Persson.

tomtedräkter. Toby ansåg att vi behövde
ett skarpt uppdrag att öva på så han hörde av sig till Ovesholms julmarknad och
sålde in tomteuppvisningen till en mycket nöjd arrangör.
Toby tyckte det blev en lyckad träningsdag och vi alla lärde oss nya saker.
”Det var nyttigt att vi blev så många
för då kunde vi ta tillvara på varandras
kunskaper och öva på att flyga tillsammans, vilket är svårare än man tror. Uppvisningsträningen var också ett sätt att
väcka uppvisningsintresset på klubben,
både bland de erfarna hopparna och
bland eleverna,” säger Toby.
■
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KONTAKTA

SFF!
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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ledamot: Robert Rydén,
e-post: skydivernu@gmail.com
Suppleant: Håkan Dahlquist, e-post: hakan@sff.se

Tävlingskommittén: Elisabet Mikaelsson,
e-post: elisabet.mikaelsson@koping.net

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

Tävlingsfrågor/styrelsen: Robert Rydén,
skydivernu@gmail.com
Luftrumsfrågor: Mårten Nordlander,
e-post: marten@sff.se

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

Försvarskommittén: Johan Juhlin,
johan.juhlin@mil.se

Uno Alpfors, e-post: uno.alpfors@swipnet.se

Kommunikationskommittén: Boel Stier,
boel@boel.se

Ante Frisk, e-post: ante.frisk@gmail.com
Beställ material på SFF:s kansli
• PR-film, inspelad 2006,
för att ha i marknadsföringssyfte.
• Drogteststickor.
• Skade- och tillbudsformulär.
• Boken ”Flyga fallskärm”, utbildningsbok
i fallskärmsmanövrering.

Ronny Modigs,
ordförande

Stefan Nilsson,
kassör

Vill du veta mer:
Skatter och avtal: Kontakta Lina Gardlow,
e-post: lina@sff.se
Ekonomi: Stefan Nilsson, e-post: kassor@sff.se
Kommunikationsansvarig: Carl-Oskar Bohlin,
e-post: carloskar.bohlin@gmail.com

Carolina Nilsson,
ledamot

Robert Rydén,
ledamot

Svenska Fallskärmsförbundet är en frivillig försvarsorganisation,
medlem i Flygsportförbundet och Riksidrottsförbundet.
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Erik Hamrin,
ledamot

www.sff.se
På hemsidan hittar du nyheter och information om
Svenska fallskärmsförbundet, samt fakta och bestämmelser.

Håkan Dahlquist,
suppleant

Carl-Oscar Bohlin,
suppleant

Petter Alfsson-Thoor,
riksinstruktör

Transportstyrelsen har till Svenska Fallskärmsförbundet
delegerat tillsynen av sporthoppning med fallskärm i Sverige.
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Posttidning B
Svensk Fallskärmssport
Himmelsdyk, Box 110
SE-438 23 Landvetter
Suède

Ännu ett år
av fallskärmshoppning har gått till historien.
Tack vare era fina tävlingsprestationer, ert
engagemang i boogien och era snygga bilder
är det extra kul att snickra ihop tidningen!
Redaktionen önskar er alla

god jul & gott nytt år!

