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Att hoppa som förälder
Svenskar satte fina rekord
Rundkalottkurs – en kulturgärning
Swooptävlingar: komplext blir riskfyllt

Hur många hopp har du?
Kanske den vanligaste frågan på ett hoppfält. Vi ställer
den för att det kanske är det enklaste sättet att jämföra
oss med varandra.
För på något sätt definierar antal hopp en fallskärmshoppares status. Vår sport är ganska nummerfixerad. Vi behöver veta antal hopp i incidentrapporter,
när vi ska upp en licensgrad och när vi anmäler oss till
ett läger. En riktlinje för att få ett hum om hur pass erfarna vi är som hoppare och vad vi kan förvänta oss.
Men det säger egentligen inte allt.
Vad tycker du väger tyngst: kvantitet eller kvalité?
Gör du hellre tio bra hopp eller matar du på för att få
så många hopp som möjligt under en säsong?
Denna säsong gjorde jag runt 40 hopp. Majoriteten
av dem fokuserade jag på skärmflygingen, något jag
behövde öva på. Så trots mina få hopp utvecklades jag
mycket denna säsong. Hade jag inte gjort så många
hop’n’pops hade jag haft lika många hopp men inte
kommit ett steg närmare till att bli en bättre hoppare.
Som sagt, antalet behöver inte säga allt. Men antalet
sidor i detta nummer har ökat en aning – åtta sidor till
– så denna gång har du hela 44 sidor i din hand! Det är
värt att nämna. Du kan bland annat läsa om FS4-laget
Fast4Ward och swoopsatsande Johan Karlsson, alla
med samma drivkraft att utvecklas och vinna men med
varierande erfarenhet och antal hopp.
Jag tror att de flesta fallskärmshoppare alltid vill göra
några hopp till. Ett till hopp innan hoppningen slutar

för dagen, några hopp till före säsongens slut. Men
ibland tar livet en vändning, blir man förälder som fallskärmshoppare får man helt enkelt hitta andra lösningar. I år var det ovanligt många fallskärmsbebisar och om
deras hoppande föräldrar kan du läsa på sidan 34.
Ibland tar livet en tråkigt vändning. Något som gör
att man inte kan hoppa alls. Som olyckan Sofia Lindroth råkade ut för. Trots det håller hon humöret uppe.
Hennes berättelse delar hon med sig av på sidan 16.
Jag önskar att jag hade kunnat göra fler hopp men
nu har hösten gjort sin entré. Jag får helt enkelt hålla i
hopplängtan ett tag. Trevlig läsning!
Virginia och övriga redaktionen
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Kalendariet. Lösryckt,
notiser om smått och gott.
Ordförandespalten,
Ronny Modigs.
Spännande bronskamp
i Banja Luka.
Active 8-9-10 fick
revansch i speedformation.
Bermuda Boogiet 2013.
Världscupen i swooping.
Riksinstruktören, Petter Alfsson-Thoor. Incidentrapporter.
Bird Babes Boogie.
Sofia Lindroths 25 000:e hopp
redan i 101:a.
3D-skrivare för kamerafästen.
Rundkalottkurs för erfarna
– en kulturgärning..
Nära ögat för
Robin Andersson.
Fantastiska rekord i headdown
och storformationssekvens.
FKCG:s Näsinge
visade bästa sidan.
Bänkås family week.
Swooptävlingarnas komplexitet
skapar allvarliga risker.
Att hoppa som
förälder till ett spädbarn.
Nyfiken på Johan.
Fönster mot
Sommarsverige 2013.
Fallsvenskan tände
tävlingsglöden.
Så kontaktar du folk i SFF.
Baksidan.

Omslaget:
Thomas ”Tummen” Biehl har precis öppnat
kalotten i sitt första rundkalotthopp. Läs mer
om denna kulturgärning, med start på sidan 18.
Foto: Thomas Biehl
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Kalen på gång

2014
Niklas Carlberg

MARS
19 - 23: SFF:s kursledarkurs. 16 platser.
Anmälan via din klubbs chefsinstruktör.
19 - 23: SFF:s hoppmästarkurs. 32 platser.
Anmälan via din klubbs chefsinstruktör.
APRIL
JANUARI
31/1 - 2/2: SFF:s Bas-kurs. 150 platser. Sista
anmälningsdag 1 november. Anmälan via
din klubbs chefsinstruktör.

Vecka 16 eller 17: SFF:s AFF-kurs tunnel.
Exakta datum senare. Anmälan via din
klubbs chefsinstruktör.
28/4 - 2/5: SFF:s tandemkurs. Anmälan via
din klubbs chefsinstruktör.

FEBRUARI

MAJ

28/2 - 2/3: SFF:s hoppledarkurs. 40 platser.
Anmälan via din klubbs chefsinstruktör.

20 - 25: SFF:s AFF-examination Anmälan via
din klubbs chefsinstruktör.

Tyska fallskärmssoldater på Gotland
I mitten av september hölls en militärövning i södra och mellersta Östersjön. Sverige och tretton Nato- och EU-länder deltog i samövningen med
namnet Northern Coasts, NOCO 2013, skriver tidningen Hela Gotland.
Tyska fallskärmssoldater hoppade över Gotland. Scenariot de övade inför
var att evakuera FN-personal som skulle behöva lämna ett krigshärjat land.
Andra moment som övades var att röja minor och jaga u-båtar. I övningen
deltog också 35 fartyg, tio helikoptrar samt 2 500 soldater och sjömän.
Bilden är tagen på Visby flygplats från klubbstugan till Gotlands fallskärmsklubb, Cessnan SE-LOB är deras. I fonden fyra gigantiska tyska helikoptrar i formation.

Falken tog brons på världscupens deltävling

Rättelse lagprecision SM 2013

Magnus Falk, som tävlar i grenen precision, tog bronsmedalj på världscupens
femte deltävling i Österrike utanför Salzburg. Det var den femte av totalt sex deltävlingar.
”Det började med en fyra och det har börjat dåligt hela året, så jag tänkte: Nej,
ska det bli en sådan tävling. Men sen vände jag på det och drog tre raka nollor.”
Det räckte till pallplats i mastersklassen.
”I gubbklassen, alltså mastersklassen för de födda 1963 och äldre, slutade jag
på en tredjeplats. Det var första gången på pallen så det var ju väldigt kul och
kändes riktigt bra.”
Han putsade samtidigt det svenska rekordet från tre nollor och en fyra till tre
nollor och en tvåa.
Tyvärr hade Magnus inte tid att stanna kvar och vara med på prisutdelningen
eftersom han hade ett flyg från München som han var tvungen att hinna med.
”Jag kom dit fem minuter innan incheckningen stängde. Det var kö hela vägen
från Salzburg till München, 15 mil tog tre och en halv timme att köra.”

Resultaten från SM i lagprecision i förra SFS var tyvärr ofullständiga, den
åttonde rundan saknades. Detta är det korrekta och ingenting annat!
Lagprecision, resultat SM 2013
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1. Lag Linköpings fallskärmsklubb

4

24

24

28

15

24

29

10

158

2. Fallskärm Gefle CReW Club

11

33

22

11

22

12

23

25

159

3. Skånes fallskärmsklubb – Skånes Bästa

33

20

28

21

24

34

24

18

202

Rättelse rekordnotering
I förra numret av SFS skrev vi att Team Fire hade slagit det svenska snittrekordet i FS4. Den typen av rekord finns formellt inte, även om SFF ser över
möjligheterna att införa ett sådant. En mer korrekt formulering hade således varit att Team Fire gjort det bästa genomsnittliga resultatet ett svenskt
damlag någonsin haft i FS4. Vilket är formidabelt bra – hur som helst!

Skycamp 2014 hålls på Gotland
På riksstämman i våras bestämde alla fallskärmsklubbar tillsammans att fallskärmssverige skulle delas in i tre distrikt: södra, mellersta och norra. Man bestämde också att ett nationellt
läger ska arrangeras vartannat år och att det ska vandra mellan distrikten.
Först ut, 2014, blir mellersta distriktet. Representanter från
distriktets klubbar har träffats, diskuterat, bollat och spånat.
Resultatet är ett läger under midsommarveckan (16-22 juni)
i Bunge, nära Fårösund på norra Gotland.
"Fältet erbjuder en av de mest spektakulära utsikterna i Norden och faciliteterna på marken borgar för ett alldeles förträffligt läger!" säger Niklas Carlberg, ordförande i Gotlands fallskärmsklubb.
Inom ett par minuters bilväg finns kalkbrott, naturreservat,
Fårö, och massa annat.
Fårös breda, långa stränder med sin finkorniga sand lämpar
sig otroligt väl för strandlandningar. Fältet i sig är dessutom
klassat som elevfält!
Anmälan kommer att öppna under hösten på www.skycamp2014.se där man även kommer kunna hitta information,
nyheter och uppdateringar kring träffen.
Allt man kan önska sig på ett stort läger kommer vi nog kunna hitta som coachad och organiserad hoppning, speedstartävlingar, elevhoppning, tillverkare som ställer ut sina produkter,
tävlingar, stora flygplan, jätteformationer och party till livemusik.
”Det är redan ett stort utländskt intresse och begränsat antal platser så anmäl er i tid! Vi ses på Gotland i sommar!”, avslutar Niklas.
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LÖSRYCKT
Börja tävla-helg hos Linköpings fallskärmsklubb
Helgen den 10 -11 augusti anordnade Tony Månson en Börja tävla-helg i precisionshoppning på Linköpings fallskärmsklubb. Precisionshoppning handlar om att landa sin fallskärm
så nära centrum som möjligt på en liten platta. Antal centimeter från centrum mäts och
vinner gör den som sammanlagt har den lägsta siffran. Det bästa en kan få är en nolla,
en så kallad dead-center – att landa exakt i mitten.
Tony Månson tog hjälp av Anders Carlson för att coacha. Narit Pidokrajt och Junior
Asante deltog med precisionsskärmar men på söndagen fick de även sällskap av några
hoppare med högprestandaskärmar.
Narit Pidokrajt tyckte att helgen var mycket lärorik och givande. ”Tony och Anders hjälpte till jättemycket och gav bra återkoppling. De landade före mig och Junior och tittade på
vad vi gjorde i våra landningar och gav tips utifrån det.”
Vädret var hyfsat under helgen. Lördagen avslutades med regn och söndagen började
med standby till elva. Narit hade en mycket bra dag på söndagen. ”Jag träffade disken två
gånger, en gång fick jag 15 centimeter och en gång tio.”
För framtida referens så delades den instruktion som Michael Alpfors tagit fram för
precisionshoppare ut till deltagarna. På bilden till höger, från vänster: Patricio Matta Salgado, Narit Pidokrajt, Anders Carlson och Junior Asante.

Elof Wecksell –
en femtedel av Team Fire
I artikeln om Team Fire i förra numret nämndes inte lagets kameraman Elof Wecksell.
”Han har filmat FS4-laget Team Fire sedan sommaren 2012, varit med och tagit
oss till landslag, varit med på VM, EM, två
SM, alla våra medaljer har vi tagit tillsammans med honom. Vi skulle inte vara där
vi är utan honom och han är en superviktig
del av laget”, säger Elisabeth ”Bettan”
Wetterlund.
Elof Wecksell började sin hoppkarriär i
Halmstad fallskärmsklubb och har även visat sig ha fallenhet för den anrika precisionsgrenen.

Elva döda i flygkrasch
Bara minuter efter att flygplanet, en Pilatus PC-6 Porter, lyfte från Temploux
flygplats i Belgien fattade det eld och tappade ena vingen. Det störtade på ett fält
en dryg mil väster om flygplatsen och de
tio hopparna ombord samt piloten omkom.
Vittnesuppgifter går isär om huruvida några hoppare tog sig ut och försökte dra
sina fallskärmar. Anledningen till olyckan är
än så länge okänd.
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Några ord från…

Spännande
Uppgörelsen i världscupens damklass i FS4 var otroligt
rafflande. Det var inte bara en spännande kamp om guldet utan svenska Team Fire hade också en hård fajt med
Ryssland om EM-bronsmedaljen.
Text

Anna Oscarson

Foto

Carolina Nilsson, Rickard Rodensjö, Elisabet Wetterlund.

är världscupen tillika EM i FS, VFS samt de artistiska grenarna avgjordes i Banja Luka, Bosnien, i mitten av augusti hade Sverige två
FS4-lag på plats – Team Fire och Hexagon. Tävlingen gick bara lite drygt
en vecka efter SM vilket skulle visa sig inte vara helt optimalt.
Team Fire som gjorde en kanoninsats på SM i Gryttjom där de inte
bara tog brons utan även slog det inofficiella snittrekordet för ett svenskt
damlag i FS4 var mentalt urladdade. När tävlingarna drog igång var deras
härliga flyt och känsla från SM som bortblåst.

N
ej hoppsverige! Under hösten har det regnat rekord och medaljer
över våra tävlande och duktiga rekorddeltagare.
I Spanien har Siv Lindgren deltagit i fyra sekvens-rekord i FS i rad.
Ett 106-mannagäng där hon deltog avslutade sin rekordserie med ett
fempoängshopp. Jag vill gratulera henne och även de tre friflygarna Marie Sjödin, Petter Jönsson och Peter Nilsson som var med om att sätta ett
nytt europeiskt rekord i headdown, en 96-manna, ungefär samtidigt på
samma fält. Tack för att ni är med därute och flyttar fram gränserna för
vad som är möjligt.

M

agnus Falk är utan tvekan vår meste tävlande svensk. Han är ute i
Europa och representerar oss titt som tätt. Under sommaren tog
han en bronsplats i Mastersklassen (hoppare 50+) i precisionstävlingen
Parachute World Cup Series på deltävlingen i Österrike. Heja Magnus
och din outtröttliga energi!
Även Team Fire har varit ute i världen och tävlat och tog hem ett EMbrons från Världscupen i Banja Luka strax efter SM. Bra jobbat!
Slutligen vill jag buga mig för swooparen Johan Karlsson som har haft
en otrolig tävlingssommar. Det började med World Games i Colombia
där han kom på en fjärde placering i speed och som nummer 13 totalt,
inräknat hela världseliten. Han passade dessutom på att sätta ett nytt
svenskt rekord i distans. Sedan slog han rekord på rekord på Världscupen/EM i Ryssland och tog EM-brons i delgrenen distans.

Resultat damer

1

2

3

1. Aerodyne French Girls, Frankrike

22

25

17 17

4

19 18 21 20 24 20

5

6

7

8

9

10

Snitt särhopp
20,3

17

2. GKF4, USA

21

27

16 18

20 17 17 23 24 20

20,3

17

3. Bodyflight Isis, Storbritannien

19

18

17 14

16 16 16 17 21 16

17,0

6. Team Fire, Sverige

13

14

10

9

10 11 13 16 15 12

12,3

10

7. Infra Red Band, Ryssland

14

12

13 12

11 10 10 16 14 11

12,3

8

Rickard Rodensjö

H

M

edaljerna betyder inte bara att vi syns och hörs. Det gör också att
möjligheterna för oss att hoppa fallskärm i framtiden ökar. Inom
Riksidrottsförbundet, där vi ingår, sätter man stort värde på medaljer
och det betyder fler och bättre resurser till oss framöver. Men också att vi
får denna stora organisation i ryggen när vi i framtiden ska slåss mot hårdare miljökrav och ett allt trängre utrymme i luften.

J

ag vill passa på att berätta att vår ekonomi i förbundet är god, utifrån de förutsättningar vi har. Därför bjuder vi i år klubbrepresentanter och kommittéer till årets förbundskonferens i Karlsborg 16-17
november utan kostnad (förra året debiterades 400 kronor per person).
Vi i styrelsen vill på det sättet markera hur viktiga alla ni är som arbetar ideellt bakom kulisserna för att få det svenska hoppmaskineriet att
snurra.
Och var så säker på att du också behövs, antingen du har en roll i en klubbstyrelse, bidrar
som instruktör, som fadder eller rätt och slätt
med att vara en bra klubbkompis.
Tillsammans är det nu dags att summera
säsongen 2013 och förbereda ett fint 2014.

Team Fire – Helena Hanses, Elisabeth Wetterlund, Annica Carlsson, Åsah Helenius
och Elof Wecksell på kamera. Sjätte medlemmen Carolina Nilsson är inte med här.
Resultat herrar

1

2

3

10

Snitt

1. NMP-PCH Hayabusa, Belgien

27

33

23 22

4

29 22 26 28 33 24

5

6

7

8

9

26,7

2. Barkli, Ryssland

26

31

21 20

22 21 24 25 26 21

23,7

3. Maubege Aerodyne, Frankrike

22

28

20 20

23 16 21 22 28 21

22,1

12. Hexagon, Sverige

14

14

10 10

8

11,9

11 12 15 13

Elisabet Wetterlund

Ronny Modigs
ordförande i SFF
E-post: ordforande@sff.se
Svenska Fallskärmsförbundet, SFF • Sjöhagsvägen 2 • 721 32 Västerås
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Svenska herrlaget Hexagon slutade på tolvte plats med ett snitt på 11,9 poäng.
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bronskamp i Banja Luka
Började plocka poäng

Laget hamnade i en nedåtgående spiral
och insåg att de var tvungna att tagga till
för att bryta den.
”Så småningom började det släppa. Vi
hoppade inte snyggt men vi började
plocka poäng på ryskorna”, säger Bettan.
Inför sista hoppet låg de en poäng efter Ryssland och efter hopp tio hade lagen lika många poäng. Totalt handlade
det om plats 6 och 7 i världscuptävlingen
men i den europeiska uppgörelsen var
det en kamp om bronset.
Toppstriden stod mellan USA och
Frankrike. Tittar man i resultattabellen
blir det tydligt att lagen turades om att ta
ledningen. Efter tio fullföljda rundor
hade de exakt lika många poäng. Det
skulle alltså bli särhopp för att försöka
skilja dem åt. Eftersom EM-bronsmatchen inte heller var avgjord fick Sverige
och Ryssland också hoppa igen.
”När vi satt i planet på väg upp inför
särhoppet kändes det bra och taggat igen.
Hoppet var inte fantastiskt men jag trodde nog att det kunde gå vägen. Under
skärmflygningen på väg ner var det en
otroligt häftig känsla att se de svenska
flaggorna vaja ute vid landningsområdet.
Särhopp är inte direkt något man får
chansen att göra så ofta!” Ryskornas
kroppsspråk visade tydligt att de inte var
nöjda med sitt hopp och när hoppen
dömdes var svenskorna superpirriga.
Regeländring diskuterades

Guldkampen mellan USA och Frankrike
pågick samtidigt. Det var samma sak un-

der VM i Dubai. Frankrike som har ett
till största delen nytt landslag har snabbt
kommit upp på samma nivå som sina föregångare. Särhoppet visade sig bli en
fortsatt rysare eftersom båda lagen satte
en 17-poängare. Reglerna säger att då det
är lika i särhoppet går man på högsta
poäng i de tidigare hoppen, vilket gjorde
att Frankrike plockade hem guldet och
USA återigen fick stå på silverplatsen på
pallen. På IPC-mötet efter tävlingen diskuterades en regeländring som istället
gör att det lag vinner som snabbast sätter
särhoppets sista poäng.
Då dömningen var klar även i den europeiska matchen stod det klart att Sverige hade två poäng mer än Ryssland och
därmed kammade hem bronset.
”Även om vi inte är nöjda med poängresultatet var det roligt att vi lyckades
vända en nedåtgående trend.”

Carolina Nilsson

”Vi kom inte igång och det gick bara
sämre och sämre”, säger Elisabet ”Bettan”
Wetterlund.

Satsar inför nästa år

Hexagon såg tävlingen som bra träning.
Laget har bildats den här säsongen och
gör en seriös satsning inför VM nästa år.
Efter genomförd världscup hade laget
dubbelt så många tävlingshopp som träningshopp tillsammans. Medlemmarna
är alla mycket erfarna FS-hoppare men i
FS4 är en stor del av prestationen kommunikationen i luften och samarbetet.
Något som övas upp genom att hoppa, rulla och tunnla ihop.
Förväntningarna på organisationen
var inför tävlingarna låga från svenskarnas håll. Men det visade sig att evenemanget var mycket välorganiserat.
”Många saker fungerade till och med
bättre än i Dubai. Funktionärerna var
väldigt hjälpsamma, transporterna gick
smidigt och det var tydliga call.”
■

Team Fire tränar en exit i ”mock-up”. Närmast Helena
Hanses, Annica Carlsson har laddat skarpt längst till höger.

Svenska Fallskärmsförbundets styrelse
Ordförande för 2013 – Ronny Modigs
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Representant i Flygsportförbundet
Ordinarie representant för 2013 – Nedal Abu-Zarour
Suppleant för 2013 – Annika Burström

Suppleant för 2013 (fyllnadsval) – Håkan Dahlquist
Suppleant för 2013-14 – Lena Kaulanen
För styrelsemedlemmarnas ansvarsområden, se ”Kontakta SFF” på sidan 35.

Ronny Modigs,
ordförande

Stefan Nilsson,
kassör
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Carolina Nilsson,
ledamot

Boel Stier,
ledamot

Erik Hamrin,
ledamot

Håkan Dahlquist,
suppleant

Lena Kaulanen,
suppleant

Petter Alfsson-Thoor,
riksinstruktör

7

Active 8-9-10 fick revansch i

speedformat

Under årets SM i tiomans speedformation återtog Active 8-9-10 platsen högst på prispallen.
”Detta var ett av de bästa guld jag har varit
med och tagit”, säger Monica Paulsson.
Text

Anna Oscarson

Foto

Daniel Johansson

I

grenen tiomans speedformation ska tio
hoppare lämna planet ogreppat och så
snabbt som möjligt bygga en förutbe-

stämd formation. Den ska sedan hållas i
tre sekunder. Varje höst arrangerar FK
Aros SM i den fartfyllda grenen.
Förra året blev det en dramatisk upplösning. Det mycket rutinerade Aros-laget med fyra* SM-guld i bagaget gjorde
ett misstag i tävlingens sista hopp. Formationen hölls inte i tre sekunder och det
gjorde att de hamnade utanför prispallen.
Inför årets tävling var Active 8-9-10
otroligt revanschsugna. Laget har hoppat

ihop sedan 2008. Monica Paulsson, Jenny Melander, Johan Bond, Bodil Almberg och Ronny Modigs har varit med
sedan starten.
De regerande svenska mästarna Pink
Fire fanns med i startfältet även i år. Men
de hade inte tränat ihop.
”Vi hade behövt en träningshelg”, säger Elisabet ”Bettan” Wetterlund.
Sammanlagt ställde sju lag upp i årets
tävling. Det var ett mer än förra året.

Vad är 10-manna speedformation?

8

•

10-manna speed går ut på att snabbast möjligt bygga en lottad formation.

•

•

Formationen måste vara komplett
inom arbetstiden 40 sekunder och
hållas i minst tre sekunder.

Lyckas inte laget göra en komplett
formation räknas de som dockat
inom 40 sekunder.

•

I tävlingspoolen finns tolv olika formationer. På tävling lottas fyra omgångar.

•

Exiten skall ske okopplad i ”single-file” –
en och en på ett led.

•

•

Inga grepp är tillåtna i exit.

•

Innan exit ställer laget upp bakom en
startlinje. Arbetstiden startar när förste tävlande korsar linjen.

•

Kameraflygaren står kvar på steget tillräckligt länge för att garanterat filma
samtliga hoppares exit.
På SM står organisationen för kamerahopparen. Kameran tillhör alltså inte
laget, som i andra grenar.

Tävlingpoolens tolv formationer
Roger
rabbit

Missing Tom

Box
score

Raeford
dragon
Compressed
donut

Otley
sword

Star

Wedge

Out-in

Trapped bear

Triple donuts

Hand prop
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Active 8-9-10, guld 2013

tion
Johan Hansson, Ronny Modigs, Seth Ericsson, Jenny Melander, Maria Ondracek, Johan Bond, Monica Paulsson, Fredrik Wesslen,
Bodil Almberg och Mark Wemhöner.

”Det är roligt att det blir kontinuitet.
Fyra av lagen som ställde upp i år var
med även förra året.”
Alla hopp snabba

Fyra omgångar genomfördes och organisationen med Penny Robertson-Pearce i
spetsen får beröm av Bettan.

Hon konstaterar också att den börja
tävla-helg som Team Fire anordnade i våras har gett resultat. Tävlingsintresset i
FK Aros har ökat.
Active 8-9-10 imponerade stort. Första formationen, en wedge, satte laget på
rekordsnabba 17,01 sekunder. Långsammast gick det i det fjärde hoppet. Då sattes formationen på 20,77 sekunder. Det
var ändå snabbare än silvermedaljörerna
Pink Fires snabbaste hopp.
”Vi visste redan när formationen satt
att vi hade tagit tillbaka mästartiteln till
laget och det var en skön känsla!” säger
Monica Paulsson, Active 8-9-10.
Kampen om bronset blev den mest
spännande i tävlingen. Där gjorde skåningarna Fast Scones upp med AFF-instruktörslaget Nivå 10. Ett misstag från
Nivå 10:s sida blev avgörande.
Tävlingarna fick stor uppmärksamhet
i media i form av radio, tv och kvällstidning.
■

Pink Fire, silver 2013

Mikael Kaulanen, Martin Askelin, Elisabeth Wetterlund, Fredrik Ganse, Rikard
Rodensjö, Yasmina Merzoug, Tobias Alsiö, Mats Svensson, Mats Olofsson och
Helena Hanses.

Fast Scones, brons 2013

* Laget vann tävlingen även 2010 men då klassades
den inte som SM eftersom lagen hade anmält sig för
sent och inte skickat in anmälan om tävlande för annan klubb i tid. Reglerna ändrades till året därpå.

Lottningen 2013

Stående: Magnus Pålsson, Nina Sveno, Toby Hellmark och Thomas Björk.
Främst: Henrik Johansson, Marcus Hellberg, Jesper Forsman, Jenny Fransson, Andreas Ekström och Joar Stenqvist.
Hopp 2, Missing Tom

Resultat, 10-manna speedformation
Hopp 1, Wedge

Hopp 3, Ottley Sword
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Hopp 4, Out-In

Hopp 1-4, lottning:

1, Wedge

2, Star

3, Out-In

4, Box

Totalt

1. Activate 8-9-10, FKA

17,01 / 10

18,38 / 10

17,62 / 10

20,77 / 10

73,78 / 40

2. Pink Fire, SF

23,30 / 10

20,37 / 10

21,22 / 10

25,99 / 10

90,89 / 40

3. Fast scones, SFK

25,92 / 10

24,39 / 10

23,87 / 10

27,44 / 10

101,62 / 40

4. Nivå 10, LFK

24,18 / 10

26,66 / 10

22,14 / 10

40,00 / 9

112,98 / 39

5. Drogueless, FKA

27,53 / 10

30,43 / 10

40,00 / 10

40,00 / 9

137,96 / 39

6. Top Ten, FKA

39,41 / 10

38,31 / 10

40,00 / 8

40,00 / 0

157,72 / 28

7. Nästan hela klubben, GOF

40,00 / 6

40,00 / 4

40,00 / 9

40,00 / 5

160,00 / 24

Förtydling av siffrorna: Exempelvis 17,01 / 10 betyder alla tio i formationen på 17,01 sekunder. Exempelvis 40,0 / 6 betyder att vid maxtiden 40 sekunder var sex personer inne i formationen. Penny Robertson-Pearce var tävlingschef och Elisabet Mikaelsson var chefsdomare.
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B er m ud a B oo gie

Den mekanikska tjuren är precis ihopsatt och testkörs
under ett väderuppehåll. Barnasinnet lockades fram, och
även skadeglädjen, när fallskärmshoppare slungades av.

I år föll Bermuda Boogie på Nyköpingsklubbens tur
att anordna. Veckan bjöd på skojhoppning och en
del första gången-upplevelser – som att flyga med
vingoverall och försöka hålla sig kvar på en tjur.
Text och foto

Virginia Åslund

S
Johan Rex förbereder ett hopp med
Joaquim Rossby
som coach.

å fort augustisolens strålar når Skavstas hoppfält strax utanför Nyköping
och förvandlar varje husvagn och tält till
en enmansbastu, vaknar folket. Det är
varma men blåsiga dagar.
Ett gäng norrmän, som hissat den
norska flaggan vid sin tältstad, hinner
knappt säga god morgon och dra på sig
hoppoverallen innan de är först i manifesteringen med ett leende. De är på

svenska hoppfält-turné och kom nyligen
från Gryttjom och Mohed.
Skojhoppning av alla slag

Bermuda Boogie, som är boogiet för
skojhoppare av skojhoppare, turas om att
anordnas mellan Nyköpings-, Linköpings och Örebroklubben. Inför veckan
hade Skåneklubbens Beaver hyrts in.
Norrmännen bildar speedstar-formationer med varierande resultat. Men oavsett landar de med ett leende. Tillbaka i
manifestet och upp igen. Några andra lär
sig att sittflyga, och typiskt nog är
sittflygningen som snyggast när inga vittnen finns, och Johan Rex från LFK hoppar med vingoverall för första gången.
”Man märkte tydligt att det var den
svenska wingsuiteliten. De drillade mig
bra på marken och utvecklingskurvan
gick uppåt. Jag blev elev igen och fick
programmera bort många förfaranden
vilket var helt nytt och nyttigt”, säger Johan, som knappt rört en vingoverall innan det här boogiet.
Några elever kom upp en AFF-nivå
och på kvällarna blev de som vågade glada om de kom till nästa nivå på den mekaniska tjuren.

”Vi kunde gärna ha varit fler så att vi
kunde genomföra ballong- och helikopterhoppningen. Men å andra sidan gjorde tjuren och vår nybyggda bar succé. På
det stora hela var det lyckat” säger Patrik
Forsberg som var projektledare för årets
upplaga av Bermuda Boogie.
Boogiet avslutas med en festmåltid
och mekanisk tjurturné med en Cypresservice som första pris. Dagen efter flyger
Beavern söderut och en svensk flagga hissas upp i den norska tältstaden, innan
dess invånare åker vidare.
■

Förstörande moln

Veckans sista dagar ligger molnen för tätt
och hoppning ställs tidigare än planerat,
och därmed strandlandningen på Jogersö. Även ballong- och helikopterhoppningen ställdes in, men på grund av för
få intresseanmälningar.
10

Boogie-koordinatorn Patrik Forsberg fick inte
göra så många hopp under veckan men var nöjd
ändå. ”Jag lärde mig att flyga på rygg i wingsuit!”.
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På världscupen och europamästerskapen i swooping i
ryska Kolomna representerades Sverige av Johan Karlsson och Stefan Burström.
Johan vann brons och slog
sitt eget hastighetsrekord.

Text

Virginia Åslund

Foto

Henny Wiggers

Brons
till Johan

H

astighet och distans var avklarade på
två dagar. Under den tredje dagen
hann endast hälften av de tävlande med
sina finalhopp i zonprecision. Det var
vädret som satte stopp och väntan på att
molnen skulle spricka upp höll i sig i ytterligare två dagar till. Organisatörerna
beslutade att avgöra tävlingen utan att
avsluta zonprecisionen.
Johan Karlsson hamnade på 21:a och
Stefan Burström på 43:e plats. Guldmedaljen gick till Johans coach Curt Bartholomew, som även får titlen Canopy Piloting Triple Crown, för att ha vunnit de
tre största canopy piloting-tävlingarna:
World Games, World Canopy Piloting
Championship och världscupen.

Hård start

Av de tävlande i världscupen var det 43
som tävlade i Europamästerskapen. Där
tog Johan Karlsson, inte bara brons i distans, utan slog även sitt rekord i hastighet.
”Jag började tävlingen med att få en
nolla i hastighet för att jag missade gaten.
Det blev en hård start och missar man en

runda är man körd i totalen. Men rent
organisationsmässigt var det bra, kanske

Stefan Burström.

lite annorlunda mot vad jag är van vid”,
kommenterar Johan Karlsson.
■

Johan Karlsson.

Resultaten världscupen Kolomna, Ryssland
(25/8-1/9 2013)

Zonprecision
Poäng
alla grenar

Placering totalt

Distans

Hastighet

poäng

plac.

poäng

plac.

poäng

plac.
1

1. Curt Bartholomew, USA

763,902

200,000

1

270,431

3

293,471

2. Tommy Dellibac, USA

704,812

171,505

4

240,623

13

292,684

2

3. William Sharman, Arabemiraten 691,915

140,428

21

276,236

2

275,251

3

21. Johan Karlsson, Sverige

562,724

132,241

23

246,680

10

183,803

38

43. Stefan Burström, Sverige

438,624

89,758

52

141,278

63

207,588

25

Att läsa resultaten i swooping
Resultaten som anges under distans, hastighet eller zonprecision är inte
den faktiska längden, hastigheten eller precisionen. Istället är det en procentuell jämförelse med den hoppare som hade det bästa resultatet på
hoppet. Som exempel: Curt Bartholomew var bäst i zonprecisionens hopp
två på World Games i Colombia. Han tilldelas då 100,00. Johan Karlsson
hade i jämförelse 45,238 procent av Bartholomew resultat på det hoppet,
vilket blir vad han tilldelas där. Enligt samma procentförhållanden delas
poängen ut i de andra delgrenarna. Tre hopp görs i varje delgren. Poängen
summeras sedan för att utse en segrare i varje delgren, och de tre delgrenarna summeras i slutändan för att utse tävlingens totala segrare.

Resultaten från World Games i Cali, Colombia
(25/7-4/8 2013)
Placering totalt

Zonprecision
Poäng
alla grenar

hopp 2

hopp 3

Distans

Hastighet
hopp 3

Totalt

Plac.

1. Curt Bartholomew, USA

783,957

90,000 100,000 100,000

290,000

1

85,200

95,725

98,673

279,598

2

58,865

79,523

75,971

214,359

14

2. Thomas Dellibac, USA

738,697

67,777

70,238

92,307

230,322

13

81,260

86,329

93,147

260,736

3

69,626

84,643

93,370

247,639

5

3. Pablo Hernandez, Spanien

737,095

93,333

86,904

89,010

269,247

3

83,295

87,287

81,729

252,311

4

60,217

80,059

75,261

215,537

13

13. Johan Karlsson, Sverige

595,453

76,666

45,238

67,032

188,936

21

84,766

70,262

155,028

12

86,533

84,235

80,721

251,489

4
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hopp 1

Totalt

Plac.

hopp 1

hopp 2

hopp 3

Totalt

Plac.

hopp 1

hopp 2
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Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor:

Kvalitetsarbetet
fortgår
D

V

å var det över! Belöningen från vinterns
hårda arbete med att få ordning på verksamheten. Belöningen som bestått av fallskärmshoppning och goda minnen från en fin
fallskärmssommar.
Så nu börjar det igen. Dags att dra lärdomar
från året och aktivt börja jobba för att göra säsongen 2014 ännu bättre. Det kräver uthållighet och ambitioner att vilja lyckas. Se målet,
sätta upp planen för att få den genomförd och
jobba.
Svenska Fallskärmsförbundet (SFF) har en
väl genomtänkt verksamhetsplan som sträcker
sig till 2016. Den planen är beställd och godkänd av er – svenska fallskärmsklubbar. Inom
den planen finns en beställning på ett nytt utbildningssystem som skall hålla långsiktigt i flera plan.

i i fallskärmsförbundet har inskrivet i våra
bestämmelser (SBF) att vi skall genomföra
kvalitetskontroller av fallskärmsklubbarna.
Svenska Fallskärmsförbundet, riksinstruktören
(RI) samt utbildnings- och säkerhetskommittén (USK) har nu påbörjat arbetet att genomföra dessa kvalitetskontroller i ett led att göra
vår organisation bättre.
Vi kommer att försöka beta av så många
klubbar som möjligt under 2014, och kvalitets-

”

Lyft blicken...
...vårblommorna kommer
snart att glida mellan tårna
vid årets första daggsurf en
sval kväll i juni.

U

nder året har det pågått ett försök där det
nya utbildningssystemet – Svensk fallskärmsutbildning (SFU) – har testats i full skala för att utvärdera vad som är bra och dåligt.
Den klubb som kört fullt ut är FKCG vilket
jag är tacksam för: FKCG har aktivt visat viljan
att föra svensk fallskärmshoppning framåt.
I skrivande stund är utvärderingen ännu inte
genomförd, men resultatet är lovande ur flera
perspektiv. Det har varit lite debatter, på skruv
och mutter-nivå, som kanske inte alltid är helt
relevanta i det stora sammanhanget eftersom
det finns många sätt att göra rätt på. SFU har
valt ett sätt att betrakta utbildning som aktiverar instruktörsskapet och lärandet i fler led och
som skapar förutsättningar för att göra vägen
från elev till AFF-instruktör eller tandeminstruktör mer linjär ur ett kompetenshänseende.
Mer om det i framtida skrifter.

”

12

kontrollens punkter finner du under kapitel
410:01 i SBF.
Här skall sägas att det inte handlar om att
åka ut till klubbar och leta fel. Det handlar istället om att skapa möjlighet för hjälp till självhjälp, både från klubbens och från SFF:s sida.
Du som medlem, kolla gärna igenom vad
som gäller i din klubb och om det fungerar
som det är tänkt att göra. Även om din klubb
har många medlemmar så är det få som drar ett
stort lass. Stöttar du så kommer din klubb bli
bättre både föreningsmässigt och flygsäkerhetsmässigt.

J

ust nu pågår planeringen för fullt inför
2014 års instruktörskurser. Vi försöker hela
tiden att utveckla och förbättra vår utbildningsverksamhet och det innebär ibland att vi försöker fånga upp brister med kompletterande utbildning centralt.
För blivande hoppmästare så kommer detta
att bli aktuellt avseende materialkunskap och
visitation. SFF vill fokusera på instruktörsskapet utan att materielkunskapen skall vara en
hindrande faktor.
Hoppledarutbildningen kommer i större
omfattning att riktas mot färdigheter ur ett
rent ledarskapsperspektiv. Baskursen kommer
att förfinas med ytterligare likriktning bland
SFF-instruktörer för att få en så bra utbildning
som möjligt för alla deltagare.
Summa summarum: vi gör vårt yttersta för
att du skall få möjligheten att vara med i ett av
världens bästa fallskärmskollektiv, oavsett om du
hoppar för rekreation, tävling eller utbildning.

M

ed detta sagt – lyft blicken. Nästa sommar är här snabbare än det känns just
nu och vårblommorna kommer snart att glida
mellan tårna vid årets första daggsurf en sval
kväll i juni.

Hans Berggren

S

venska Fallskärmsförbundet hade Transportstyrelsen på besök under hösten där
de genomförde en periodisk verksamhetskontroll, som ett led i de delegationsavtal SFF har
med denna myndighet. Vi fick godkänt utan
anmärkningar.
Transportstyrelsen gör dessa verksamhetskontroller som ett led i sin kvalitetsäkring av
den delegerade verksamheten.

Riksinstruktören
Petter Alfsson-Thoor

Med blicken mot skyn,
Petter Alfsson-Thoor
SFF:s riksinstruktör
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INCIDENT
RAPPORTER
Trots att vi genomgår kalottkurser och
samråder med rutinerade HFL-handledare,
kan vi hamna på den negativa sidan av
marginalen. För högfartslandningar är
farligt – det farligaste vi kan göra i fallskärmshoppning.

av Petter Alfsson-Thoor

Incident med
allvarlig skada
•

Tid i sport: fyra år.

•

Antal hopp: 640.

•

Antal hopp senaste tre månaderna: 120.

•

Antal hopp med aktuell utrustning: 320.

•

Typ av huvudfallskärm: Vengeance 135.

•

Typ av skada: bruten rygg.

Avskrift från tillbudsrapporten:
”Minns att jag påbörjar min 90-gradare när Optiman piper sitt sista pip som är inställd på 130
meter (minns inte om jag dubbelkollar höjden på
Vison men jag brukar göra det och det borde
kanske synas på videon). Drar i främre i cirka fyra
till fem sekunder, kan ha varit längre. Gör sedan
en rätt skarp sväng med hjälp av selen och förmodligen mer än 90 men inte mer än 180 grader.
Sedan märker jag för sent att marken ligger
mycket närmare än vad den har gjort tidigare och
jag får panik och studsar i marken.
Minns också att jag försökte använda bakre.
Fråga mig inte varför. Jag pratade med en erfaren
HFL-handledare om just det dagen före. Jag har
gjort ett par låga hooks där jag fått använda togglarna för att avbryta och hur bra den egenskapen
är att ha – den kan rädda livet en vacker dag. Så
jag själv kan inte ens förklara varför jag gick på
bakre. Studsar en gång hårt och landar sedan
igen på marken.”

Kommentar från CI:
Samtliga vittnesmål indikerar på samma sak: att
det var en förmodad 90-graders hookturn. Och
hopparen slår sen i backen utan indikation på någon räddning med togglarna.
Efter noga undersökning av filmen så har CI och
en erfaren HFL-handledare kommit fram till detta:
Det ser ut som hopparen initierar sin hook på
125 meter, bygger fart rakt fram i fyra sekunder
och svänger mer än 90 grader (gissningsvis 120
grader) på mellan 90 -80 meter. Ser inga tecken
på pitch eller räddning via togglar och förmodligen
har hopparen fortfarande input via sele eftersom
videon lutar och inte låtit skärmen plana ut.
Enligt uppgift av andra har hopparen även börjat
köra med bakre vid landning, det kan vara en anledning till varför hopparen inte går på togglar i
tron att man ska plana ut med bakre. Det är inte
ovanligt att folk som börjar flyga på bakre gör misstaget att inte gå på toggel när dom behöver rädda
sig. Enda toggel-input är när hopparen i studsen
tar ner händerna och får lyft igen över taxibanan.

Kommentar från RI:
Det är mycket tråkigt när hoppare skadar sig.
Dock har svensk hoppning valt att acceptera att
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högfartslandningar skall vara en del av vår sport.
Och högfartslandningar är farligt, det farligaste vi
kan göra i fallskärmshoppning.
Den här hopparen genomför en 90-graders
högfarstlandning, en manöver som av vissa betraktats som ofarlig med lägre risk att misslyckas.
I det här fallet sker något som får hopparen att
tappa fattningen och göra en rad misstag som slutar i en allvarlig kroppskada: en bruten rygg. Hopparen har genomgått kalottkurser och samrått
med erfaren HFL-handledare, men hamnar ändå
på den negativa sidan av marginalen.
Kalottstorleken hopparen har är 135 kvadratfot
och hopparen är väl förtrogen med den. Ha det i
åtanke när det är dags att byta ner till en betydligt
mindre och snabbare fallskärmstyp än den här
hopparen använde. Den skada hopparen fick i nedslaget kom efter en manöver som i en del kretsar
anses som säker och med fallskärm som anses
som normalstor.
De krafter och farter det handlar om vid nedslag är obegripligt stora och ju större manöver
och mindre fallskärmar högfartslandare vill företa
sig, desto större risk är det att man utsätter sig
för allvarlig kroppskada. Eller dödsfall.
SFF försöker hantera högfartslandningar så att
det skall vara tillgängligt och säkert i relativa termer. Men vi kommer aldrig att komma ifrån den
här sortens haverier oavsett hur mycket utbildning
vi står med till förfogande. Aktiviteten är helt en●
kelt för farlig.

nära att få huvudet kapat av flygplanets stabilisator
och det har vingoverallkollektivet uppmärksammat.
Den saken brukar det därför normalt utbildas i:
man lär sig att presentera en liten vingyta vid exit.
Nu har vingoverallkollektivet lärt sig något nytt,
och pilotkåren har fått en uppdaterad syn på sin
manövrering av flygplanet för att klara god separation efter att alla lämnat flygplanet. Analysen och
●
vidtagna åtgärder är rimliga av händelsen.

Tillbudsrapport
•

Tid i sport: 29 år.

•

Antal hopp: 4 500

•

Antal hopp senaste tre månaderna: sju.

•

Antal hopp med aktuell utrustning: 100.

•

Typ av huvudfallskärm: –

•

Övrig utrustning: vingoverall.

Avskrift från tillbudsrapporten:
”Kom överens med piloten att han skulle svänga
vänster och jag höger efter exit (dörren sitter till
höger). I exit fick jag ett kast till vänster när jag
öppnade vingarna. Jag upplevde inte det som dramatiskt. Tittade sen över vänster axel för att lokalisera planet vilket jag har som standardprocedur,
såg då planet direkt bakom mig. Trodde jag skulle
kollidera och det trodde piloten också.
Under samtalet med hoppare och piloter efter
händelsen, kom vi fram till att vid vingoverallhoppning alltid vänta tio sekunder efter exit innan piloten påbörjar sitt sjunk med flygplanet.”

Kommentar från RI:
Det här är ett exempel på hur fort det kan gå fel
och bli riktigt farligt trots tidigare inövade procedurer. Hopparen hade haft samråd med piloten och
hade en plan. Men man hade inte förutsatt att
scenariot kunde utvecklas till så extremt att det
nästan sker en kollison mellan flygplanet och hopparen i fritt fall.
Fallskärmshoppning med vingoverall är en speciell upplevelse men det medför samtidigt en helt
annan dynamik och ett flygmönster som kräver ytterligare marginaler för att säkra separation mellan flygplan och hoppare. Det har tidigare rapporterats om vingoverallhoppare som varit bedrägligt
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B.B.B.
B i r d B a be s
B oo gi e

– b a r a b a l la b r u d a r
För andra året samlade Carolina Mallwitz några
av Sveriges fallskärmsbrudar till ett eget boogie
i Gryttjom i augusti. Det togs stora kliv utanför
komfortzonen både i luften och på marken.
Text

Anna Oscarson

Foto

David Bengtsson

E

n hoppvecka bara för tjejer är ingen
ny företeelse. Det har anordnats både
i Sverige och utomlands många gånger.
Varför måste man ha ett boogie bara för
tjejer? Är inte det diskriminering?

Nej, det handlar inte om att utestänga
killar. Tjejer är i minoritet i fallskärmssverige även om medlemsskaran i Svenska Fallskärmsförbundet går mot att bli
allt mer jämställd.
Tanken med Bird babes boogie är att
bjuda in coacher från alla discipliner och
att deltagarna sedan ska ha möjlighet att
prova det de känner för.
Årets coacher var i FS: Carolina Nilsson, Elisabeth ”Bettan” Wetterlund och
Åsah Helenius. Kalottflygningsinstruktörer var Stefan Burström och Lars ”Larry”
Nyström. Friflygningskunskaperna stod
Tobias Pontvik för.

Anna Oscarson

Stora framsteg

Onsdagsväder, perfekt för manikyr och nagelkonst.
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Deltagarna kom från olika delar av landet, var i olika åldrar och hade olika bakgrunder i sporten. De första dagarna ägnades helt och hållet åt magflygning.
Många av tjejerna är renodlade friflygare
och att flyga en overall med bootisar var
inte helt enkelt skulle det visa sig.
Tack vare duktiga coacher och lättlärda deltagare gjordes det snabbt stora
framsteg. Under tisdagen delades gruppen upp i två delar och det hoppades
nio- respektive tiomanna, eller tiokvinna
rättare skrivet.

Inbitna friflygaren Carolina Mallwitz
var strålande glad efter ett lyckat FS4hopp med Sofie Sagfossen, Tilda Järbel
och Ida Järlsjö. Kompisgänget visade sig
vara naturbegåvningar på block i 3D.
Jordnära kreativitet

I kalottflygning filmades landningar och
tips gavs på hur de kunde förbättras.
Även här gjordes stora framsteg från
hopp till hopp och vikten av återkoppling för utveckling blev återigen tydlig.
Onsdagens väder medgav inte luftaktiviteter så då påbörjades istället en annan aktivitet, nämligen målning av naglar. Ida Järlsjö visade sig vara innehavare
av ett hundratal olika flaskor. Kreativiteten flödade och till och med coach Larry
fick sig en nagel målad.
David Bengtsson befann sig i Gryttjom under boogiet. Han har, vilket vi har
uppmärksammat i SFS tidigare, fotat tjejer i frifall sekunderna efter exit utan
gogglar. Det har varit någon som sminkar
sig, håller en blombukett eller äter glass.
”Jag har fått lite kritik för att jag bara
fotar tjejer som ska se bra ut”, sa han.
Idén föddes då att ta en bild där
Christina Rickardsson hoppade ut med
högerhanden i en boxhandske.
■
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25 000:e hoppet

redan i 101:a
Statistiskt sett skadas en fallskärmshoppare allvarligt en
gång på 25 000 hopp. Och man kan aldrig veta i vilket av
de där 25 000 hoppen som olyckan är framme. För Söderhamnshopparen Sofia Lindroth blev det hopp nummer 101

”Olyckan skedde en fredagseftermiddag och jag åkte ambulans till Sundsvalls sjukhus där jag samma kväll fick en
märgspik inopererad i lårbenet. Bilden togs på söndagen
när jag precis flyttats till en bår för en sjuktransport ner
till Huddinge sjukhus. Där opererades ryggen och där blev
jag kvar i en vecka innan jag fick åka hem. Jag är rätt glad
på bilden, och det har varit lite min inställning hela tiden.
Det gäller att hålla humöret uppe och se framåt.”

som resulterade i ett brutet lårben och kotkompression.
Text

Sofia Lindroth

Foto

Sara Josefsson

E

Sofia Lindroth hade tur
den här gången, skriver hon själv, och hoppas bli helt återställd.

fter en vecka av olika dåliga väderförhållanden som avlöst varandra på
Bänkås Family Week i Sundsvall var
hoppsuget stort. Att det friskade i lite
kändes därför inte som något stort problem när det äntligen gick att hoppa.
Vårt försök till tremanna på mage
fungerade hyfsat och vi lyckades ta några
poäng. Bryt, drag och även själva flygturen fungerade utan problem. Det var
först vid trafikvarvet det blev fel. Jag ansåg mig ligga bra till, men det som jag
tyckte var en kort medvindare var inte
tillräckligt kort.

Svängde lågt

Sofia Lindroth

På baskursen i vintras pratade vi inte bara
om olycksstatistik. Jag fick också lära mig
viktiga saker om vindpåverkan och effekten av stresskonen. Och att det är viktigt
att ständigt vara uppmärksam och förberedd. Under teoridelen av fallskärmskursen, som jag gick förra våren, fick jag också
lära mig flera viktiga kom-ihåg-ramsor. En
var: ”Inga svängar under hundra meter”.
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Trots detta, och trots att jag ser mig
som en relativt förnuftig och försiktig
hoppare lyckades jag, redan i mitt 101:a
hopp, träffa in det där hoppet som leder
till allvarliga skador och som statistiskt
sett händer en gång på 25 000 hopp.
På basen i trafikvarvet var jag redan
för långt borta för att kunna nå den sista
biten över trädungen, fram till fältet. Att
försöka skråa framåt hjälpte inte nämnvärt. I den situationen kändes det rimligt
att vända om för att försöka landa i hagen bakom mig, i stället för att ligga kvar
mot vinden och troligtvis landa i träden.
Så det var vad jag gjorde. Svängde.
Men den nya riktningen blev rakt mot en
liten byggnad, så jag svängde lite till. Först
då fick jag se vajerstaketet till hästhagen,
som jag var på väg rakt emot i hög fart.
Rullning lite nytta

Då var det för sent att göra något mer.
Det hade kanske gått att förbereda en
fallskärmsrullning, men när man flyger
in i ett staket gör det inte mycket nytta.

Medan svordomarna ekade i huvudet
förberedde jag mig i stället på vad som
skulle komma.
Sekunderna senare låg jag på marken
med brutet lårben och trasiga ryggkotor.
Det jag trodde var ström från elstängslet
visade sig vara adrenalin som pumpade i
benet. Medan folk från fältet kom springande, nacken stabiliserades och ambulans
tillkallades var en av de första tankarna
som for genom huvudet: ”Nej, nu gjorde
jag en dålig sväng, en låg sväng, en sådan
man inte får göra”. Trots all förkunskap,
medvetenhet och försiktighet.
Kan aldrig veta

Jag hade tur den här gången. Jag blev en
del av statistiken som gäller ”svåra skador” och hoppas bli helt återställd. Men
enligt samma statistik sker det också ett
dödsfall på 400 000 hopp. Och man kan
aldrig veta i vilket av de där 400 000
hoppen som olyckan är framme. Något
åtminstone jag kommer att ha med mig
nästa gång jag hoppar.
■
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3D-skrivare är ingen ny uppfinning, men från att ha varit
dyra industrimaskiner har de
på senare år gått ned i pris
och idag är finns det flera alternativ för en intresserad
hemmaanvändare. Daniel Fagrell har haft sin sedan början
på året och använt den för att
skapa ett snillrikt kamerafäste på hjälmen för sin Gopro.
Text och foto
Daniel Fagrell

D

en primära anlednignen till att jag
ville köpa en 3D-skrivare var att jag
behövde skriva ut en del till ett projekt
som jag håller på med, men det var också
en kul pryl att ha.
Jag köpte en byggsats från Reprappro,
som är en skrivare som kan skriva ut sig
själv(!). Modellen kallas Prusa Mendel
och jag uppgraderade den lite senare för
att ha möjlighet att skriva ut i flera färger
och material samtidigt.

3D-skrivare

Billigare att bygga själv

Den totala kostnaden landade runt 7 000
kronor och det tog mig cirka 30 timmar
att sätta ihop den. Det var egentligen bara
att följa instruktionerna, men man bör
vara lite tekniskt lagd om man ska ge sig
på detta eftersom man måste löda, skruva, mäta, justera och arbeta metodiskt.
Framför allt måste man ha tålamod.
När alla delar är på plats måste skrivaren kalibreras för att utskriften ska bli
bra. Det är många parametrar att skruva
på och det kan vara svårt att förstå vad
som påverkar vad. Det är en komplex
maskin och många saker kan gå snett.
Man måste ha tålamod och tycka att det
är kul annars ger man nog lätt upp, men
det var otroligt kul att se den skriva ut
för första gången!

för kamerafästen
sen kan man skriva ut prylen och testa
direkt. Det underlättar oerhört att få en
grej i handen, det hjälper en att tänka
och snabbt komma fram till vad som behöver ändras.
Jag tänkte egentligen bara att jag skulle göra ett fäste åt mig själv. Men när jag
började använda det fick jag en del frågor
om jag kunde göra fler och efter tillräckligt många frågor startade jag en webbshop där jag nu säljer fästen. Just nu skissar jag på fästen till andra hjälmar och
även ett linsskydd, eftersom Gopro-kamerans lins är lite väl exponerad.
■

Öppnar möjligheter

Tanken på kamerafästet föddes när jag
var på Flajflaj där jag köpte både en
Gopro 3-kamera och en Cookie G3hjälm. Men det fanns inget bra sätt att
fästa kameran på hjälmen.
Alla lösningar jag stötte på hade problem. Man skulle behöva borra i hjälmen
och de färdiga losskopplingssystem jag
hittade var inte till för integralhjälmar. Jag
tittade på hjälmen och såg att det redan
fanns hål i den, vid hakan. Och eftersom
jag redan hade en 3D-skrivare så tänkte
jag att det var en kul grej att skriva ut.

Så funkar 3D-skrivaren

Det blev en del varianter innan jag hittade rätt, men det är ju det som är bra med
en 3D-skrivare... man designar något och
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Martin Eidensten

Enkelt att testa sig fram
Daniel Fagrell med
Gopro-kameran på
G3-hjälmen.

De flesta 3D-skrivare fungerar genom att ett munstycke spritsar
ut små plastdroppar bredvid varandra i ett tunt lager. Först när
ett lager är klart påbörjas nästa och på så sätt byggs en tredimensionell form. För att skrivaren ska veta hur den ska göra behöver den en digital modell som görs i ett så kallat CADprogram.
Priset för olika 3D-skrivare varierar kraftigt och mycket har att
göra med hur mycket jobb du själv är beredd på att lägga ned
och hur exakt den är. De flesta som är aktuella för hemmabruk
ligger någonstans mellan 5 000 och 20 000 kronor.
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Rundkalottkurs för erfarna

en kulturgärn

Johan Bond från FK Dala firade 30 år i sporten genom att bjuda
på en rundkalottkurs – en kulturgärning för två lyckligt lottade.
Text

Johan Bond

Foto

Thomas Biehl, Johan Bond, Christer Dahl

J

Inte så enkelt som att bara hoppa, man måste kunna packa först!

18

ag är en lycklig innehavare av en PC
i excellent skick som jag hoppar vid
högtidliga tillfällen och då brukar det bli
tjat om att få prova såklart.
Att hoppa en rundfallskärm är en alldeles speciell känsla som är lite svår att beskriva för någon som aldrig provat. Det är
lite som att flyga luftballong, man singlar
sakta ner mot marken utan vindbrus eller
annat. Landningarna i en gammal urblåst
C9:a var väl inte så himla kul men det
fanns även kalotter som landade bra.
Jag äger en sån. En Para-Commander
från Pioneer tillverkad 1968 vilken räknades som en högprestandaskärm på sin tid.

Eftersom rundkalotthoppning och
kunnandet om dess historia och utveckling fram till dagens vinge kanske inte är
den bästa idag så har jag haft en idé om
att föröka rätta till denna brist. Samtidigt
borde jag kunna få slut på lite tjat från
nån klubbmedlem vars smeknamn är en
kroppsdel på ena handen (inga namn
nämnda).
Kunskap var grundidén

Att bara låta någon göra ett hopp är för
enkelt. Kunskap skall överföras till kommande generationer var ju själva grundidén. Efter som jag nu råkar fira 30 år i
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Christer Dahl

ning

Johan Bond med sina adepter Rickard Örjas och Thomas ”Tummen” Biehl,
iklädda äkta nostalgiutrustning, från fotsulorna och uppåt. Nu var det inte
dessa prylar som hoppades den aktuella dagen, men känslan räknas också.

Johan Bond

Thomas Biehl

Para-Commandern från Pioneer är från 1968 och
räknades som en högprestandaskärm på sin tid.

Thomas Biehl

Thomas ”Tummen” Biehl tar ner
Para-Commandern vid gropkanten.

Ovan: Rickard Örjas
”vann” lottningen
och fick hoppa först.
Problemfritt!

sporten så kändes det som ett lämpligt tillfälle för ett evenemang av denna sort.
Sagt och gjort, utbildningsmaterial
måste tas fram så ett kompendium knåpades ihop, en kursplan skapades och ur
gömmorna plockade jag fram gamla utrustningar som jag sparat till eftervärlden
i ett historiskt syfte.
Få utvalda

Kursen begränsades till två elever, om
eleverna skulle blåsa bort så skulle det
inte påverka medlemsantalet i klubben
alltför mycket tänkte jag. Kurskallelse
skickades ut till ett par mycket priviligierade och dugliga medlemmar, Thomas
”Tummen” Biehl och Rickard Örjas.
Två lite lätt fundersamma och nervösa
elever dök upp på kursdagen och fyllde i
en SISU-blankett. Mycket stod på schemat under dagen – allt från bakgrund,
konstruktion och egenskaper hos olika tyLite om Johan Bond:
”Jag började hoppa i Östersund
1983 när jag gjorde lumpen på
A4, det var en militärkurs. Fort-
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satte i Dala fallskärmsklubb
året därpå när jag kom hem
igen. Ser Aros som min andra
hemmaklubb. Har snart 25 år
som fallskärmskontrollant i bagaget också.”
Johan är 49 år och har hunnit med 3 700 hopp.
Om sina meriter säger han:
”Oavsett medaljer eller rekord
så finns bara en sak som är
värd att lyfta fram. Jag blev hedersmedlem i FK Dala 2008.
Större än så blir det inte, jag
blev väldigt rörd.”

per av rundkalotter men vi gick även igenom kompletta utrustningar av äldre sort.
Nya begrepp haglade över eleverna:
amortisörer, capewells, R3:or och Jesuscord var uttryck som gjorde dem mer
förvirrade än vanligt. Packmetoder skulle
läras ut och falldrill med rullningsträning
skulle fräschas upp – vilket var välbehövligt kan tilläggas.
Sist på schemat låg styrning, kasta
streamer och spotting och nu började det
gå upp för eleverna vikten av denna ädla
konst och dom började kasta nervösa
blickar mot struten som blåste så fint i
den tilltagande vinden.
När det äntligen var dags för lottning
av hoppordning var båda eleverna plötsligt borta. Efter en kort skallgång hittades dem. En var på toa och en nervösrökte. Nåja.
Det var Örjas som ”vann” lottningen
och fick hoppa först. Tummen började
Kommentar, Thomas ”Tummen” Biehl:
”Jag har frågat
Johan Bond
många gånger
om jag inte kan
få prova hoppa
hans rundkalott
men han har
svarat att det i
så fall måste föregås av en
kurs. I slutet av
varje år brukar vi ha en auktion på Dalaklubben där vi dricker glögg och köper allt
skräp vi samlat på oss av varandra.

andas normalt igen och återfick färgen i
ansiktet, för en stund i alla fall.
Med lite tveksamma frågor om vindstyrka och utseende på struten så försäkrade jag att allt var i sin ordning och att
med rätt spot så är det inga problem.
Med tveksamma steg lunkade Örjas ut
till planet och lastade i.
Final på 1200 meter och med blickarna riktade mot skyn såg klubbens medlemmar Örjas ta språnget ut i det blå. Efter ett lagom långt frifall drog han i ”snöret” och ut kom en lång strumpa som
snart blommade ut till en perfekt PC.
Han hade flera kamrater med sig som
flög runt och dokumenterade hela härligheten.
Kinkigt på final

Efter snabb ompackning gjordes proceduren om igen men nu var det Tummens
tur att se nervös ut, med en blekt streaFörra året kunde jag inte närvara men
jag fick veta att ett presentkort på ett
rundkalotthopp skulle auktioneras ut. Så
jag var med på budgivningen via telefon.
Priset slutade på 2 000 kronor.
Johan hade verkligen gått in för det
och gjort i ordning ett eget väldigt seriöst
kursmaterial. Före hoppet tänkte jag: ’hur
kul kan det vara att hoppa rundkalott?’
men jag blev verkligen positivt överraskad.
Det var jätteroligt. I motsats till vad man
kanske kan tro var det inget motstånd i
styrhandtagen. När man svänger ändras
visserligen bara utsikten men det går att
styra var man skall landa.”
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Nära ögat!
av Robin ”Mooseman” Andersson

örsta dagen på Myggbugit hos Östersunds
fallskärmsklubb var jag med om en speciell
upplevelse.
Efter en omlagd finalriktning åkte jag och
några andra hoppare upp till 3 000 meter och
hoppade av. Efter mitt frifall upptäcker jag att
jag hänger i en skogskant långt från fältet. Jag
är på cirka 700 meter och tänker att jag ger
det 200 meter och ser om jag kommer närmre fältet... men jag kommer inte framåt.

F

ag börjar leta efter en alternativ landningsplats och ser ett fint avverkat hygge som
jag kan göra en säker landning på. Väl nere på
50 – 60 meter börjar det lustiga.
Jag ser två stora klumpar som rör på sig.
Efter en liten stund identifierar jag klumparna som två älgkor. Jag börjar komma nära
marken nu och ser att den ena älgen viker av
ut i skogen. Men den andra älgen rör sig mot
det ställe där jag är på väg att landa och jag inser att jag faktiskt kan komma att landa på älgen! Jag sätter upp min ena fot för att undvika
detta och sätter den rakt i baken på älgen! Jag
var rädd för att den skulle göra helt om och attackera mig men den lommade iväg och jag
kunde pusta ut, samla ihop mina saker och vänta på hämtning.

Illustration av Sigrid Johansson

J

edan jag väntade tänkte jag bara på att
ingen någonsin kommer tro på min historia. Och väl tillbaka på klubben berättade jag om
min något annorlunda utelandning. Reaktionerna
varierade, en del sa åt mig sluta ljuga och andra

M

skrattade som aldrig förr och menade att det
hela visserligen lät som en rövarhistoria men alldeles för skruvad för att vara påhittad.
Under resten av veckan fick jag, ofrivilligt men
begripligt, smeknamnet Mooseman. ●

Nära ögat? Alla vill höra din berättelse...

mer i handen. Piloten som är ganska ny i
klubben hade aldrig varit med om att det varit
så kinkigt på final förut och började undra
vad vi höll på med.
Även Tummen gjorde ett perfekt hopp och
när båda hopparna återsåg varandra så strålade
de av lycka från upplevelsen (eller för att de
hade överlevt, vad vet jag) och gratulationerna
haglade.
Båda två hade styrt och landat strax utanför
gropkanten på sitt första PC-hopp vilket är en
kanonprestation och som kursledare får man
vara mycket nöjd med resultatet.
Sedan var det samling i klubbstugan för diplomutdelning och champagne som belöning.
Som kursledare kan jag nu känna mig trygg
att mina adepter kommer att föra kunskap
och intresse om rundfallskärmens historia vidare till kommande generationer. Uppdraget
är slutfört.
■
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Den där gången du kom undan med blotta förskräckelsen,
ett generat skratt (dagen efter) och grundplåten till en av
historierna vi hör i bastun eller vid lägerelden. Vi vill gärna

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

Örjas och Tummen strålade av glädje
efter varsitt äkta rundkalottshopp.
Och så diplom på det också. Lycka.

Johan Bonds arkiv

Vi på SFS vet att det i fallskärmssverige finns hur många
händelser som helst som stannade vid en erfarenhet istället
för att bli incidentrapport, skaderapport eller ännu värre.
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Will Penny
Rolf Kuratle

I september samlades många av Europas skickligaste hoppare på

Fantastis

Skydive European Challenge i Empuriabrava, Spanien. Tanken var att
sätta rekord i storformationshoppning.
Och det var något som verkligen lyckades. FS-hopparna nöjde sig
inte med ett utan imponerade genom att slå hela fyra världsrekord
med sin 106-mannagrupp. Men även friflygarna lyckades – i allra
sista stund satte de ett nytt europarekord i head-down.
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om vi har berättat tidigare har det
under en lång tid funnits planer på
att sätta ett nytt världsrekord i formationshoppning. Nu gällande rekordet är
en 400-manna som sattes i Thailand
2006. Då användes fem Herculesplan
för att få upp alla till höjd.
Men eftersom Herculesplanen som
hade kunnat vara aktuella för ett nytt
världsrekordförsök används militärt så
har det inte gått att få loss dem. Det har
också varit lite olika syn på hur ett nytt
världsrekord bäst organiseras.
I friflygning som är en ”yngre” disciplin behövs ännu inte lika mycket lyft-
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Skydive Spain i Empuriabrava.
Svensk Fallskärmssport nr 4, 2013

FF 96
FS 106 x 5

ska rekord i

down och
formationssekvens
kraft för att slå rekord. Världsrekordet i
head down är ju en 138-manna, vilken
gjordes över Skydive Chicago i USA i augusti förra året. Sverige hade tre deltagare
med den gången: Karl Jensen, Petter
Jönsson och Peter Nilsson.
Men nu var det Europarekord på gång,
ett rekordförsök inplanerat sedan länge.
Nio svenskar i Spanien

När det nu skulle finnas två Twin Ottrar,
två Beech-plan, en Caravan, en Dornier
och en Porter på plats i spanska Empuriabrava vore det ju dumt att inte utnyttja
chansen att hoppa stort även på mage.
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Fransmannen Patrick Passe gick därför ut
med inbjudan via mejllistor, Facebook
och kontakter.
”Det var fritt fram för alla att anmäla
sitt intresse, sedan plockade Patrick Passe
ut dem han ville ha med”, säger Siv Lindgren som var den enda svenska hopparen
som deltog.
Av friflygarna åkte Petter Jönsson, Peter Nilsson, Marie Sjödin, Fredrik Johansson, Johannes Bergfors, Nina Forsberg, Tim Samuelsson, Fredrik Bylund
och Alex Ranström ner till Spanien. Alla
är riktigt duktiga friflygare.
Sammanlagt hade organisatörerna, det
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framgångsrika franska laget Babylon, bjudit in 108 europeiska friflygare, plus att de
hade ytterligare 40 hoppare på ”bänken”.
Tanken från början var att slå det tidigare världsrekordet i storformation head
down, en 108-manna från 2009 – satt i
Skydive Chicago precis som det nu gällande rekordet. Det planerades således nu
att göra en helt europeisk 108-manna
över spanska Empuriabrava.
104 i tio sekunder

FS-hopparna träffades onsdagen den 18
september och gjorde ett par hopp från
19 000 fot, det vill säga nästan 5 800 me-
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Rolf Kuratle

ters höjd, vilket förstås kräver syrgas. Redan denna första dag gjorde gruppen bra
ifrån sig och satte en 104-manna som
hölls i hela tio sekunder innan bryt.
Koll på nerverna

Friflygarna satsade på att göra en 108manna i första hoppet men det var problem att få till formationen.
”Det var folk överallt och basen började rotera”, säger Marie som på kort tid
gått från rookie till världselit.
Den mentala pressen var stor och organisatörerna gick hårt fram under videogenomgången av hoppen. Filmen stannades och de kunde peka på en person på
skärmen och fråga ” vem är det här ?!”.
”Gör du ett misstag åker du ut, så det
”De första poängen bestod av diamonds och lines”, berättar Siv Lindgren om världsrekordet i storformations-

Poäng 1
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fig. 1

gäller att ha koll på nerverna och visualisera hoppet om och om igen.”
Fem hopp gjordes för att försöka få
ihop 108-mannan men när organisatörerna märkte att tiden började rinna ut
minskades gruppen till 96 personer. Marie Sjödin var en av få tjejer i rekordförsöken.
”Det handlar om att flyga på nivå, att
ha en rak approach och docka på formationen så lugnt som möjligt. Det är också
viktigt att man öppnar sitt synfält och ser
vad som händer runt omkring för att
undvika kollisioner”, säger hon.
Målsättningen två eller tre poäng

För FS-hopparna gick det bättre. Tvåpoängaren satt redan på andra försöket.

sekvens. Kanske inte så stor utmaning för de som förflyttade sig. Men de allra sista poänget, det femte, innebar

Poäng 2

fig. 2

Sedan slog de till med tre poäng. Den sista, tredje, poängen hölls dessutom i fem
sekunder innan det var dags för bryt.
Nästa hopp sattes en fyrapoängare och
hoppet därpå otroliga fem poäng.
”Att sätta fyra världsrekord var det
nog ingen som hade räknat med av oss
som åkte dit. Målsättningen var att göra
två och tre poäng, men när hoppningen
gick så bra som den gjorde var det bara
att fortsätta... Patrick hade med sig den
fjärde poängen i bakfickan men när det
var gjort... fick han sätta sig och slänga
ihop den femte på plats”, säger Siv
Lindgren.
Nämnas skall här att Siv även var med
på världsrekordförsöket i USA i vintras
där 222 personer försökte sig på en två-

att 48 personer skulle ligga i 24 cattar. Och det är inte
så enkelt precis när det är en stor formation.

Poäng 3

fig. 3
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Poäng

TYom Naef

Europarekord i headdown 2013, 96 pers.

poängare (se SFS nummer 2/2013), så
hennes jämförelse av tekniker och utförande kan lugnt sägas vara aktuell.
”För att vara ärlig skall sägas att de

g4

fig. 4
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första två rekordhoppen på 106-mannan
var löjligt enkla i övergången mellan formationerna. Den 60 man stora basen
höll sina grepp hela tiden och det var

Poäng 5

bara vi på utsidan som förflyttade oss.”
Tjugofyra cattar

De första poängen bestod av
diamonds(fig. 1) och lines(fig. 3) och var enligt Siv inte så stor utmaning.
”Där och då smög sig lite av känslan
att vi inte förtjänade att kallas världsrekordhållare på... för att det var så enkla
poäng. Men när vi hade gjort fyrapoängsrekordet började vi tycka att det
var lite svårt, och när Patrick presenterade det femte poänget – vilket innebar att
48 personer skulle ligga i 24 cattar(fig. 5) –

fig. 5
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då var vi överens om att det faktiskt var
en stor utmaning! Så när det sista rekordet satt kände vi nog alla att vi förtjänade
våra världsrekord!”
”Det var ett fantastiskt gäng Patrick
Passe hade plockat ut, jag har aldrig hoppat så bra storformationshoppning, där
allt sitter i stort sett direkt”, avslutar en
nöjd Siv Lindgren.
Flögs i tio sekunder

Friflygarna kämpade vidare och hade ett
verkligt bra nionde hopp där formatio-

nen flögs i imponerande tio sekunder.
Men det visade sig tyvärr att en podd(fig. 6)
inte var stängd när filmen kollades efteråt. De hade då bara möjlighet att göra ett
hopp till och pressen ökade ytterligare.
”Vi visste att vi kunde det”, säger Marie Sjödin.
Och de fick ihop formationen även
om den bara satt en knapp sekund. De
svenska friflygare som var med på rekordhoppet förutom Marie var Petter
Jönsson och Peter Nilsson.
Men även hopparna på bänken fick
göra fantastiska hopp under Skydive European challenge i Empuriabrava, organiserade av friflygargruppen Maktoum
från Dubai och amerikanske Scott ”Plamer” Palmer.
■

Världsrekordhållarna i FS storformationssekvens
2013. Bland dem svenska Siv Lindgren.

Andrey Veselov

Figur 6. Med ”podd” menas en grupp inom formationen där leden är slutna.
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Poäng 5 på världsrekordet i
FS storformationssekvens 2013
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Flouquentials
det nya
sättet

Sommarens fina väder gjorde att FKCG:s sommarhoppfält Näsinge kunde visa sig från sin allra bästa
sida. Liksom förra året hade en Beech99 hyrts in och

Svag tisdag

hoppsugna människor från hela världen strömmade till.

Under Angle week, som har vuxit för varje år, deltar hoppare på alla nivåer. Man
delades in i olika grupper och coacherna
bytte grupp efter nästan varje dag.
”I år hade vi något som vi kallade
’weak Tuesday’. Det innebar att alla skulle
jobba med sin svaga sida i hoppningen
under en dag för det handlar om att hela
tiden pressa sina gränser för att utvecklas.”
Liksom på Floquentials avslutades
även Angle week med ett inhopp på Koster. Vanligtvis sker landningarna mitt på
ön men den här gången beslutade man
sig för att alla 52 hoppare skulle landa på
den vita sandstranden i solnedgången.
”Ibland är det nästan för bra för att
vara sant. Alla som inte har varit på Näsinge eller hoppat in på Koster, hoppas vi
ses 2014”, hälsar Nina.
■
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F

allskärmshoppning är en sport under
ständig utveckling. Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg har ett gäng riktigt
vassa friflygare med många internationella kontakter. De är därför tidiga på att
fånga upp vad som händer ute i
hoppvärlden.
För ett par år sedan arrangerades Angle week för första gången.
Sedan dess har vinkelflygningen
kommit mer och mer. Det nya i
år var ”Floquentials”.
”Idén med Floquentials var att vi
ville utveckla sekvensen som vi haft un-
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der några år och inte bara ta grepp utan
flyga mer rörligt och kreativt som grupp.
Denna flygstil tror vi kommer bli vanligare ute på hoppfälten”, säger Nina Forsberg.
De 40 deltagarna var av cirka 20 nationaliteter. Dessa delades upp i grupper
på mellan fem och tio personer. Hoppkvalitén var mycket hög, enligt Nina,
och stämningen på topp.
Veckan avslutades med ett inhopp på
ön Koster. ”Det var som vanligt helt fantastiskt. Koster levererar verkligen alltid.”

Svensk Fallskärmssport nr 4, 2013

Dåligt väder störde inte

Bänkås Family Week
Sommaren 2013 har bjudit
på många hoppdagar på de
flesta hoppfält. Men under
Bänkås Family Week, i mitten av juli, dominerade mörka moln och hårda vindar.
Trots det var stämningen
på topp under familjeveckan i Sundsvall med flera nya
A-certare, storbilds-tv och
lägereldsfester.
Text och foto
Sofia Lindroth

”A

v totalt sju hoppdagar var det tre
och en halv dag med bra väder,
och under de dagarna gjorde vi 906 hopp
med AN28:an”, säger Nenne Abu-Zarour,
ordförande i Sundsvalls Fallskärmsklubb.
Omkring 70 hoppare besökte fältet på
Alnön. Däribland norrmännen från Bodø
Fallskärmsklubb som varit självklara gäster varje år sedan 1992. I år utsågs fem av
dem till hedersmedlemmar i klubben.
”Det är så otroligt trevligt på Bänkås.
Platsen, människorna och hoppningen.
Jag har själv varit där alla gånger förutom
ett år”, säger Arild Rasmussen, en av de
nya medlemmarna.
Han hälsar att han självklart kommer
tillbaka även nästa år, men hoppas då på
bättre väderförhållanden. Arild var också
en av 22 personer som deltog i en av

veckans höjdpunkter: en 21-mannaformation med kamera, som var komplett
och flög fint med gott om tid kvar till
brythöjd.
Kvällarna tillbringades runt eldstaden,
och extra minnesvärd var den kvällen då
det blev en spontan dance-mob (en
grupp människor som plötsligt samlas
och dansar vettlöst) i ösregnet.
Men det var också en del allvar. En
kväll hedrades Robert ”Pip-Robban”
Wahlström, som gick bort i våras på

grund av sjukdom, med en tyst minut.
Han började hoppa 2008 och var en person som brann för Sundsvallsklubben.
Trots vädret och Sofia Lindroths
olycka som inträffade i slutet av veckan
(läs om den på sidan 16) sammanfattar
ordförande Nenne årets Family Week
som en lyckad tillställning.
”När vi väl kunde hoppa var alla
hungriga och krigade om slotterna. Och
vi hade mycket aktiviteter även när det
inte var hoppning: storbilds-tv, badtunna
och hoppborg för barnen. Och nu kommer det att vara bra väder de kommande
fyra åren. Det går alltid i fyraårscykler”,
säger han.
■

Dance-mob! Stegen
övades in under kvällen och när mörkret
lagt sig och regnet
börjat ösa ner började hela Bänkås dansa
till den numera klassiska ”Cupid Shuffle”.

En av flera fina
kvällar framför
storbildsskärmen.

Den blivande norsksvenska 21-mannaformationen dirtas före hoppet under ledning av Magnus Caro.
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Ök at in tr

för 16

Den största utmaningen i 16-manna formationshoppning äger rum
på marken. ”16 personer är många att hålla reda på”, säger Edward
”Bushman” Anderson som hade anlitats som coach inför det nordiska
mästerskapet som hölls i Gryttjom i augusti.
Text

Anna Oscarson

Foto

Tomas Almbo, Niclas Carlberg

I

nte sedan 90-talet har det tävlats i
FS16 i Sverige. Inför årets säsong fick
Micke Kaulanen och Peter Törnestam en
idé om att sparka liv i grenen och det beslutades att ett nordiskt mästerskap skulle hållas i Gryttjom.

Några av landets bästa och mest erfarna maghoppare kontaktades och inbjudan skickades till övriga nordiska länder.
Vartefter tiden gick förändrades Sveriges
laguppställning men det var ett komplett
lag på plats hos Stockholms fallskärms-

klubb under den träningsvecka som hölls
före själva tävlingen.
”Många i det svenska laget var faktiskt
med när det begav sig senast”, säger Mats
Olofsson.
Enda motståndet kom från Finland.
Det var tal om fler lag från Sverige, Finland, Norge och Danmark men av olika
anledningar dök de aldrig upp.
Sverige vann ganska enkelt med 32
poäng över de sex omgångarna, trots att
några hopp inte var så bra. Enligt Bushman fanns potentialen i laget för att få
till ett bättre snitt. Finländarna hade haft
svårt att få ihop sitt lag och några av deltagarna kom direkt till tävlingen. Det
finska laget slutade på 22 poäng.
Parsystem hett tips

Thomas Almbo

Enligt Bushman är det just de logistiska
bitarna som kanske är den största utmaningen med grenen.
”Det är mycket folk som ska vara på
samma plats för dirt divet (markträning),

SSC16, det svenska laget i FS16 2013. Fr. vä., knästående: Siv Lindgren, Felix Wallberg, Ronny Modigs, Ulf Liljenbäck, Mårten Nordlander, Bodil Almberg, Peter Törnestam. Stående: Daniel Åström (kamera), Robbin Havasi, Mark Wemhöner, Micke Kaulanen, Larry Nyström, Mats Olofsson, Mats Svensson, Edward ”Bushman” Anderson (coach). Bak: Tomas Sevén, Martin Askelin och Annika Björnström.
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Niklas Carlberg

6 -m anna

Förutom svenskarna hade ett lag från Finland kommit
till Gryttjom för att ställa upp på nordiska mästerskapen.

som skall gå samtidigt till flygplanet och
alla ska packa i tid. Att få ihop folk som
man kan lita på är viktigt.”
Hans tips är att alla parar ihop sig två
och två. Paren har sinsemellan alltid koll
på varandra.
Nästa utmaning är att få ut alla från
flygplanet så smidigt som möjligt så att det
inte går för lång tid tills första poängen
byggs. Beroende på vilket flygplan som används kan exiten lösas på lite olika sätt.
”Min åsikt är att det bästa sättet att
göra en 16-mannaexit är att använda sig
av en klassisk 8-mannabild. Fem på utsidan och tre på insidan som håller traditionella ’stairstep diamond’-grepp. Resten av hopparna flyger fritt och försöker
hålla sig så nära som möjligt. Finns det
utrymme för ytterligare en eller två floaters – använd det utrymmet och ställ fler
hoppare utanför planet.”
Bra tävlingar i Europa

Själva flygningen i 16-manna är enligt
Bushman inte speciellt komplicerad. Formationerna och övergångarna mellan
dem är ganska enkla. Det är till och med
tillåtet att hålla kvar ett grepp som ska
vara likadant i nästa formation.
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När det gäller internationell 16-mannahoppning så berättar Bushman att
Tyskland har en ganska bra tävling i grenen. Även Spanien brukar årligen anordna en stor tävling i Empuriabrava. I år
ställdes den dock in på grund av rekordförsöken där (se sidan 22). I senaste
USPA Nationals (amerikanska mästerskapen) ställde åtta 16-mannalag upp.
Det bästa laget där snittade 11,6.
Bushman tycker det är superkul att intresset för 16-manna nu har vaknat i Europa igen, och vill gärna stödja svenska

initiativ. Den som är intresserad kan kontakta honom på ed_anderson@mac.com■
Edward ”Bushman” Anderson föddes i
Zambia, har bott många år i Sverige
men bor nu i Florida, USA. Han är 49
år, började hoppa 1980 och har tävlat
och coachat mycket FS-hoppning. 19971998 var han med och tog SM-guld i
16-manna. Under många år arbetade
han för tillverkaren Performance Designs. Bland annat var han med i bildandet av de framgångsrika FS-lagen PD Blue och PD Gold som så
småningom riktade in sig på swooping och blev PD Factory Team.
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Edward Anderson

Svenska laget SSC16 visar
formationen quadra donut.

S wo o p tä v l i n g a r s k o m p l e x i te t

s k ap a r a l l v a r l i g a r i s k e r
Den 28 september hölls SSC (Swedish Skydive Crew) Swoop Competition på
Stockholms fallskärmsklubb i Gryttjom. Tävlingen genomfördes i väntan på SSC:s
swoop-cup, som är planerad till 2014, och hade två klasser. En enligt FAI-regler,
där foten måste släpas i vattnet under distansgrenen och en utan det kravet.
Trots dåligt väder och mycket vind kunde två hopp i respektive klass genomföras.
Text

Martin Bäcklin

Foto

Henrik Raimer

D

Martin Bäcklin,
artikelförfattaren

et är med mycket blandade känslor
jag ser tillbaka på tävlingen. Det var
fem år sedan jag senast tävlade i swooping, och detta var första gången med de
nya reglerna för distansgrenen. Jag är så
klart mycket glad över att känslan för
tävlingsmomenten verkar finnas kvar,
och att jag fortfarande kan prestera bra,
trots liten träningsmängd.
Jag känner mig visserligen inte bekväm med vattenkontakten i distans,
men konstaterar ändå att tävlingen har
gett mig mersmak.
Ingen vardagshoppning

Anna Oscarson

Sen är det tyvärr med lika mycket bedrövelse jag konstaterar att en vän skadat sig,
och att vi dessutom fick bevittna en del
nära-ögat-händelser. Som jag ser det så
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var det inte exceptionellt dåliga yttre förhållanden för tävlingen, men förhållandena var väldigt annorlunda mot de vi
upplever när vi vardagshoppar, och här
ligger nog en stor del av problemet.
Samtliga i startfältet var mycket skickliga kalott-piloter som kan göra fantastiska högfartslandningar i så gott som 100
procent av sina vanliga hopp. Men vad
händer när man:
1. Lägger till en startgate?
2. Tvingar personen att dra foten i vattnet i cirka hundra knyck?
3. Landar i medvind?
4. Lägger till en stark vind på 300 meter
som gör inflygningen väldigt svår?
5. Kryddar med tävlingsmomentet som
ger horn i pannan och får en att glöm-

ma små detaljer som att prioritera
korrekt och försöka överleva?
Recept på utmanande situation

Alla förstår att man har skapat ett recept
på en mycket utmanande situation som
ställer väldigt stora krav på piloten. Jag
vill inte analysera varje enskild faktor,
men det ger ett bra exempel på hur komplext swooping är som tävlingsform.
En duktig pilot kommer ofta att komma långt på det vi brukar kalla känsla, men
jag vill hävda att swooping handlar om
mer analyserande och planerande inför
varje enskilt hopp än någon annan av
fallskärmhoppningens tävlingsdicipliner.
Det är egentligen ganska enkel matematik att man ska initiera sin sväng på
helt olika ställen i förhållande till en startLarry Nyström
skadad under tävlingen
Tidigt under swooptävlingen den 28 september skadade sig Lars ”Larry”
Nyström. Han slog hårt i pondens vattenyta och flögs med
helikopter till sjukhus i Uppsala. Där konstaterades att han
hade frakturer på bäckenet.
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Bob Draijer

startgaten kommer att vara annorlunda
mot vad man är van vid – och att man
sen klarar att kontinuerligt omvärdera
och anpassa hela skärmflygningen efter
variabla förhållanden – det är inget man
enkelt improviserar fram i en ovan tävlingssituation.
Lättare att vara kräsna

Ny filmmetod ifrågasätts av RI
Medan vi i Sverige nyligen tillåtit tandempiloter (med minst
1500 tandemhopp) att använda handkamera, har den nederländska tandempiloten Henny Wiggers förlängt det hela:
han hoppar med handkamera fastmonterad på en stång som
han kan förlänga eller förkorta under hela tandemhoppet –
frifallet, skärmflygning och landningen.
I sin text ”Tandem video with telescopic pole stick” redogör han för hur det går till när han hoppar med montaget.
Han menar att genom att kunna styra handkameran på detta
sätt ger man passageraren, och därmed kunden, den bästa
dokumentationen av upplevelsen. Under hoppet flyttar han
Henny Wiggers

Det vi såg vid just denna tävling är enligt
mig resultatet av orutin av swooptävlingar,
vilket naturligtvis är ett dilemma. Vi kan ju
omöjligt skaffa oss rutin om vi inte tävlar.
Lyckligtvis tror jag att lösningen är
inom räckhåll nu när vi har Sveriges första pond i Gryttjom.
SSC med Larry Nyström och Tomas
Almbo i spetsen visade att det är fullt
möjligt att arrangera en swooptävling relativt enkelt och med små insatser, så
med den erfarenheten tror jag vi kan vara
mer kräsna med tävlingsförhållanden
från och med nu.
Vi kan unna oss lyxen att sätta hårdare gränser på vindar. Om det blåser för
mycket eller bara ”konstigt fel” så är det
inte hela världen att ställa in, för vi vet
att vi kan fixa en ny tävling helgen efter.
Förutsättning till bred tävlingskultur

Stilstudie av Martin Bäcklin
som vann Swedish Skydive
Crew Swoop Competition

gate om det handlar om fem meter per
sekund medvind istället för motvind.
Men, att ha gjort den planeringen innan man lastar i flygplanet, att man har
identifierat att alla visuella intryck vad
gäller ögonvinkel och hastighet mot

Det finns nu möjligheten att skapa en
svensk cup på kanske fem deltävlingar
redan nästa år, och om man börjar bygga
med det i grunden tror jag att Sverige
med Johan Karlsson som vägvisare har
alla förutsättningar att återskapa en
framgångsrik och bredare tävlingskultur
än den vi haft de senaste åren.
Jag hoppas och tror att jag kommer
vara med där och då, för trots de delvis
olyckliga omständigheterna kring just
denna tävling så gav min come-back
ganska mycket blodad tand.
■

runt montaget för att få med alla vinklar, så som passagerarens reaktion efter kalottens öppning.
”Utan att ha sett hur montaget ser ut är det tveksamt om
jag skulle rekommendera att hoppa med en pinne i näven,
ens för solohoppare. Att det tagits snygga och hisnande bilder med polesticks vid skärmflygning är ett känt faktum,
men i de fallen är förutsättningarna annorlunda jämfört med
fallskärmshoppning.. Det är möjligt att det blir mer intressanta bilder än vad andra exempel på tandemvideo ger.
Man får dock ställa sig frågan: hur mycket farligare blir
det? En pinne med en kamera på som man viftar runt med i
200 kilometer i timmen tre decimeter från snoken på en tandempassagerare, samtidigt som man har sex stycken handtag
att hålla ordning på... Det finns en hel del frågetecken om
polestick-kamera innan jag kan se den påstådda värdeökningen i förhållande till den ökade risken”. kommenterar riksinstruktören Petter Alfsson-Thoor.
■
Henny Wiggers

Martin Bäcklin, Tobias Alsiö
och Joakim Wetterfors –
nöjda med omgång ett.

Resultat Swedish Skydive Crew Swoop Competition
Klass A:

Klass B:

1. Martin Bäcklin, SF

4. Ulf Liljenbäck, SF

7. Tomas Almbo, SF

1. Mats Olofsson, SF

2. Nico Emanuelsson, SF

5. Rikard Larfors, FKA

8. Joakim Wetterfors, SF

2. Peter Törnestam, SF

3. Thomas Biehl, FGCC

6. Tobias Alsiö, FKA

9. Lars Nyström, SF
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Blöjor, mat, omsorg
Anders Q

– att hoppa som förälder till ett spädbarn
Det här året har det varit en babyboom i hoppsverige, inte minst i Gryttjom,
som enligt senaste räkningen har 15 bebisar med minst en hoppande förälder.
”Det blir ju inte större risk för att jag blir förälder”... och jo, det är sant. Men
det finns andra faktorer att fundera på än skaderisker och statistisk: hur går
det egentligen att förena föräldraskap med hoppning?
Text

Martin ”Mei” Eidensten

Foto

Tomas Almbo, Martin Eidensten, Anders Nyqvist

J
Katarina Sonnevi med
Adam, Nina Velasco
med Isabelle, Tilda
Järbel med Thea och
Maria Ängarp med Tim.

ag fick min dotter Ellen den 19 juni
(mitt i högsäsong!) och var hemma
och myste med henne och min sambo
Lina, som inte hoppar, i en dryg månad
innan jag återvände till mitt jobb som
tandemfotograf. Några som istället valde
att förena hoppning och barnskötsel på

fältet är Nina och Micha Velasco samt
Tilda Järbel och Mikael Järbel Rengstedt.
Nina och Micha fick sin dotter Isabelle i november förra året. Mikael och Tilda fick sin dotter Thea i februari i år.
Båda familjerna har tillbringat mycket
tid i Gryttjom i sommar.
Att turas om att hoppa

Martin Eidensten

Tilda hoppade lite mindre i början av säsongen än vad hon tänkt sig. Micke, som
är tandempilot, har ofta jobbat med tandem på söndagar och då har Tilda passat
Thea.
”Men vi har också haft en helg varje
månad där man får hoppa så mycket
man vill. Och så delar vi på resten”.
Nina och Micha har testat lite olika
sätt att dela upp hoppning och barnpassning.
”Det som har fungerat bäst är att ha
olika dagar då vi hoppar och det som
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fungerat sämst är när vi gjort vartannat
hopp”, säger Nina och skrattar.
”Jag tror att det är bra för Isabelle också, om vi kör varannan dag, att hon inte
kastas från famn till famn hela tiden.”
Tilda håller med om att det är besvärligt att göra vartannat hopp, men de har
också provat att köra två hopp var och
sedan byta vilket fungerade bättre.
Att vara med bebis på hoppfältet

Tilda tycker att det har fungerat bra att
vara med en bebis på hoppfältet. ”Det
finns så många barn här nu så helt plötsligt finns det barnstolar i köket, skötbord, babygym och massa andra föräldrar att hänga med på verandan. Det är
skönare att vara här på fältet där jag har
andra att hänga och prata med än att
vara själv inne i stan.”
Micke håller med. ”Jag tror att det går
så bra för att det är många andra i samma
situation här att umgås med och så underlättar det säkert att vi båda hoppar
och vill vara här”.
Nina tror också att det är ett bra ställe
för ett barn att växa upp. ”De får vara
skitiga, lära sig lyssna på andra än mamma och pappa, de har kompisar att leka
med och de får vara ute mycket.”
Tilda håller med. ”Jag tror att det är
bra för Thea att vara här också. Många

Martin Eidensten

och hoppar. Tilda säger att det underlättar mycket.
”Vi hade inte bott i barackerna, det
hade inte varit snällt mot någon. Thea vaknar ju på nätterna och så. Men stuga eller
husvagn hade inte varit några problem.”
Nina och Micha har en stuga i Gryttjoms stugby som de sover i. Det fungerar
bra men de måste ju gå till klubbstugan
för att använda toalett eller hämta vatten.
Risker med fallskärmshoppning

människor som hälsar på henne och håller i henne.”
Men Nina funderar också på vad som
är okej och inte för andra.
”När jag inte hade barn så blev jag irriterad på barn som jag tyckte fick göra
precis vad de ville. Jag har ju kommit in i
vad som är okej för mig som förälder,
men det är viktigt att påminna sig själv
om vad som kan vara okej för andra. Vad
accepterar de?”
Boende

Tomas Almbo

Tildas farmor och farfar bor bara några
kilometer från hoppfältet och det är där
familjen Järbel Rengstedt sover när de är

Det fungerade klockrent. Barnen
tyckte det var jättekul att bo i husvagn.
Vi hade till och med ström så vi kunde
ha igång kylskåpet.
Äldsta dottern, treåriga Noelle, hade
jättekul på hoppfältet. Studsmattan var
en riktig höjdare och när hon lärde känna Livia var vistelsen fulländad.
Så här efteråt ler jag för mig själv när
jag hör att Noelle i sin lek ibland pratar
om att hoppa ut ur flygplan som den
mest självklara sak i världen.”
■

Jenny Rosén med Ossian,
och Emmelie Östholm
med Astrid.

Premiär för hela familjen

Svensk Fallskärmssports redaktör Anna
Oscarson besökte Gryttjom med sin familj under Velociraptors hoppvecka i
juli: ”Under årets hoppvecka med Velociraptor följde hela familjen med och bodde på hoppfältet. Tidigare år har jag åkt
själv och lämnat familjen hemma. Skönt
att bara kunna fokusera på hoppningen
har jag då tyckt.
Men i år skulle familjens senaste tillskott, Aaron, knappt vara ett halvår när
hoppveckan var inplanerad. Jag frågade då
om inte hela familjen kunde tänka sig att
följa med till Gryttjom vilket de kunde.

Anders Q

Ren, mätt, sällskap – Ulf Liljenbäck och
yngste sonen Tim chillar i klubbstugan.

Tilda har inte ändrat sitt sätt att tänka
kring risker med fallskärmshoppning.
”Det blir ju inte större risk för att jag blir
förälder. Men när jag var gravid och hoppade tog jag det mycket lugnare. Jag bytte inte skärm under den tiden och gjorde
bara raklandningar.”
Nina hade lite funderingar före säsongen. ”Jag funderade på om det var rättvist
mot Isabelle men sedan tänkte jag om.
Fallskärmshoppning är ju någonting som
jag faktiskt vill göra, det är en del av mig.
Sen när jag väl gjort årets första hopp så
kände jag inte alls så längre. Jag tror också att det hade lite att göra med att min
axel hoppade ur led under förra årets sista hopp.”
Tilda fortsätter och säger att på något
sätt har vi ju alla tagit beslutet att vi vill
hoppa fallskärm. ”Det tog vi för ganska
länge sen. Efter baskursen när vi bättre
kände till de risker som finns tog vi ändå
beslutet att fortsätta. Det tycker inte jag
har förändrats sen jag fick barn. Jag är lika
rädd om mig själv nu som jag var då.”

Anna Oscarson och Dan Johansson gillade att bo i husvagn med sonen
Aaron och dottern Noelle, när de hängde med Velociraptor i somras.
Noelle.

Dan.

Jättekul med husvagn

Anders Q

Frågan var hur vi skulle bo. Förra årets
Velociraptorvecka tältade jag. Det kändes
inte som ett alternativ. Att bo i någon av
barackerna på fältet kändes heller inte
aktuellt. Ytterligare ett alternativ som
övervägdes var att fråga någon av stugägarna om vi kunde få hyra deras stuga.
Vi beslutade oss slutligen för att låna
mina föräldrars husvagn som kördes ner
från Nordmaling (mellan Umeå och
Örnsköldsvik).
Isabelle hjälper pappa Micha Velasco med skon.
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NYFIKEN PÅ

Han har ingen adress men har hittat hem på hoppfält runt om i
världen. Att alltid vara på språng har lett till en del bra tävlingsresultat och den ende i Skandinavien som fått en Peregrine.
Text

Virginia Åslund

Foto

Hans Berggren

Johan Karlsson
Född: 1977.
Klubb: Oslo fallskjermklubb.
Bor: På Oslo fallskjermklubb.
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Började hoppa: 2005 i Arvika
fallskärmsklubb.
Antal hopp: Cirka 3 500.

N

är Johan fick mejlet med erbjudandet om en Peregrine befann han sig
fem kilometer från Performance Designs,
PD, kontor i DeLand, Florida. En kort
cykeltur senare skrev han på kontraktet
för sin alldeles egna Peregrine. PD:s specialdesignade swoopskärm som får falla
fem sekunder i frifall. Max. Linorna är
tunna och skärmen aggressiv.
”Första hoppet med den var otroligt!
Det är bara hop ’n’ pops som gäller. Och
jag använder den bara när jag tränar och
tävlar.”

Svensk Fallskärmssport nr 4, 2013

NYFIKEN PÅ

Johan
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Martin Willners

NYFIKEN PÅ
Tommy Rydberg, bästa kompis:

Innan fallskärmshoppningen åkte Johan
mycket snowboard
och skateboard. Här
under tävlingen King
of the hill i Riksgränsen cirka 1997.

Privat arkiv

Johan som elev med
kompisen Aron på
Arvika fallskärmsklubb 2005.
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PD kontaktar själva de swoopare de
tycker skulle kunna hantera en, och Johan hade de uppmärksammat på en del
tävlingar. Kontraktet han skrev på innefattar bland annat att han inte får låta
andra hoppare använda den. Och folk
har frågat.
”Då är det skönt att ha kontraktet att
luta sig emot!”
Förutom Johan är det sex hoppare till
i Europa som fått en Peregrine. Tillsammans med tre av dem har han bildat laget JPEG, som både står för första bokstaven i medlemmarnas namn och Joint
Peregrine European Group. Satsningen
är att tävla på elitnivå. Medlemmarna
tränar tillsammans och coachar
varandra.
”Det är ganska nytt och vi har inte
hunnit träffas jättemycket. Men det är
jättekul att träna med dem. Det är första
gången som jag träffar folk som vill det
jag vill med hoppningen”.
Ville swoopa tidigt

Johan började med tävlandet efter en
swooptävling som anordnades i närheten

av hoppfältet han jobbade på i Florida
2010. Då hade han runt 1000 hopp.
”Jag tänkte ’varför inte testa?’. Efter
tävlingen kände jag att det var superkul –
jag lärde mig massor och fick bra råd. Efter det tränade jag mer och på den vägen
är det.”
Redan året efter tävlade Johan i Dubai
International Championship och kom på
31:a plats, vilket var den bästa platsen av
de fem svenskar som tävlade då. Och
varje år är det minst en större tävling
som Johan deltar på. På de tre tävlingarna han var med på i år gav alla bra resultat och nya rekord. Den senaste, Pink
Open i Klatovy i Tjeckien, resulterade i
en femte plats och Johans första prispengar.
Det var 2005 som Johan introducerades till fallskärmshoppningen efter ett
tandemhopp under en resa i Sydafrika.
När han kom hem bokade han och kompisen Tommy Rydberg direkt en kurs på
Arvika fallskärmsklubb, som var det närmaste alternativet eftersom Johan hade
flyttat till Oslo från sin barndomsstad
Stenungssund, för att jobba som bartender.
”Både jag och Tommy var väldigt ivriga som elever. Vi ville hoppa hela tiden,
även när det blåste för mycket!”
Johan klarade den konventionella utbildningen på 30 hopp och visste tidigt
vad han ville hålla på med.
”Jag var, kanske tidigare än vad som
är lämpligt, intresserad av swooping.
Men jag tycker att jag har pressat marginaler i ett förståndigt tempo. Jag har i
åtanke att ju mer man vill nå toppen desto mer ökar risken för skador”.
Idag har Johan runt 3 500 hopp och på
dem har han gjort fyra reservdrag: snodd,
felpåsatt slider, styrlinor som fastnat i en
slideröljett och bagen dragen genom en
lingrupp under ett stressat packjobb.

Jag lärde känna
Johan för tolv år
sen. Då var det
skateboard och
snowboard gällde men våren
2005 kom Johan med den
briljanta idén att
vi skulle gå en
fallskärmskurs, och det blev bestämt
med en gång. Det tog en hel sommar
med varannan-helgs-hoppning, Cessna
206, några reservepisoder, bad i bäcken bakom klubbstugan och kvällar på
Olssons brygga. I augusti fick vi våra Acert och sen dess har det bara varit
fallskärmshoppning för Johan. Han har
alltid haft den där extra sparken i baken
som behövs för att vi ska komma iväg
på hoppresor: julboogien i Z-hills, vårhoppning i Spanien, sommarhoppning i
Sverige och Norge och även en och annan basehoppningstur.
De senaste åren har vi jobbat tillsammans i Oslo fallskjermklubb. Där har
han visat att han bemästrar både kameraflygning och elever. På hoppfältet
bor vi i husvagn och har skapat vårt
eget ”little Sweden” djupt inne i de norska skogarna.
Det har varit en glädje att se hans
utveckling inom sporten och då speciellt
swooping. Johan har otrolig energi, fantastisk talang och fast beslutsamhet att
nå toppen – det är väl det bästa sättet
att beskriva Johan.

Ett annat obehagligt hopp var under
ett helikopter-boogie i Norge förra året
när han skulle filma ett tandemhopp.
Helikoptern var inte utrustad med GPS
och de hade bestämt att de inte skulle
hoppa om de inte såg marken.
”Det gjorde vi inte, men vi hoppade
ändå. På 300-400 meter hängde jag över
berg och det var allt jag såg, berg och
sten, överallt. Jag lyckades landa på en bit
sumpmark och studsade säkert fem meter. Hade jag inte lyckats landa där jag
landande vet jag inte om jag hade överlevt. Jag var helt förstörd efteråt och kunde inte hoppa mer den dagen. Och jag
hoppar aldrig över berg utan att se backen igen”.
Hoppare på heltid

Förutom att swoopa är Johan aktiv som
norsk rigger, tandemfilmare och AFF-instruktör med amerikansk licens. Under
vinterhalvåret åker han till Florida och
jobbar. Att vara AFF-instruktör är extra
spännande, just för att man aldrig vet vad
som kan hända och aldrig kan slappna av
samtidigt som man måste vara lugn.
”Fallskärmshoppning har gett mig så
mycket. Och så länge jag får flyga min
egen skärm är hoppjobbet roligt!”
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Johan gillar att resa,
speciellt i Asien. Här
under en vandring i Himalaya, Nepal 1999.

Fallskärmshoppningen har gått från
hobby till livsstil. Under de senaste två
åren har han inte haft ett riktigt hem, förutom husvagnen på hemmaklubben i
Oslo.
”Det blir så om man vill hålla på med
hoppning på heltid, det kan vara en
nackdel. Men fördelen är att jag får träffa
så mycket härligt folk och hålla på med
det jag gillar allra bäst. På senare tid har
jag funderat på att skaffa en lägenhet,
men var har jag inte bestämt!”

tycker att hans livsstil är intressant. Och
föräldrarna var med när han tävlade i
VM i Dubai i vintras. Som längst har det
gått tre månader mellan hopp. Och då
var det jobbigt.
”Två veckor är lagom, den tredje
veckan blir det jobbigt och jag får abstinens. Jag behöver nog ganska mycket
spänning i livet, det har alltid varit så.”■

Johans tävlingsresultat
När

Var

2011

Dubai International Championship. Dubai, Förenade Arabemiraten

Placering totalt
31:a plats

2011

Världscupen. Klatovy, Tjeckien

61:a plats

2012

Ekstremsportsveko. Voss, Norge

2012

Världsmästerskapen. Dubai, Förenade Arabemiraten

2013

World Games. Cali, Colombia

2013

Världscupen. Kolomna, Ryssland

2013

Pink Open. Klatovy, Tjecken

6:e plats (etta i distans)
22:a plats
13:e plats
21:a plats (trea i distans)
5:e plats

Swoopandes på hemmaklubben i Oslo i år.

Gillar att resa

Johan har innan fallskärmshoppningen
levt ett liknande kringflackande liv och
gillar att resa. Men han hälsar på sina
vänner och föräldrar i Sverige ganska
ofta. Majoriteten av Johans närmaste
vänner är faktiskt icke-hoppare som

Curt Bartholomew, Johans coach:
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John Kristian Dahl

Jag gillar verkligen att jobba
med Johan. Han
har både drivkraften och motvationen till att
bli en av de bästa swooparna.
Han jobbar hårt
och har mycket
talang samtidigt
som han är ödmjuk och trevlig, vilket är
en kombination man sällan ser. Jag kan
verkligen se att han påverkar vår sport
i en positiv riktning.
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Efter två lyft med hoppare landar John Cargill-Ek
med ballongen 100 meter från gropen på Johannisbergs flygfält i skymmingen. Foto Dennis Graversen.

Holländske Marco Coenradi och hans familj flyttade nyligen
till Sverige och har numera Fallskärmsklubben Aros som sin
hemmaklubb. Här under ett skysurf-hopp, med Västerås
och Mälaren som bakgrund. Foto Marco Coenradi.

Mira spanar efter
sin mamma Johanna
Forslund som är uppe
och tävlar i tiomanna
speedformation med
laget Drougeless.
Foto Dennis Graversen.

FKCG:s flygplan i
högersväng vid Näsinge
hoppfält, med riksgränsen i bakgrunden.
Foto Martin Wästlund.
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Fönster
mot

SOMMAR
SVERIGE

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

Eleven Alexander Jamtebo gör
ett hopp med blicken på rätt
ställe över Östersunds fallskärmsklubb. Foto Lars Eklund.

Paula Liljegren i headdown över Everöd.
Foto Jonas Rahmberg.

AN28:an vilar på Bänkås under hoppveckan. Foto Martin Åström.
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Fallsvenskan tände
Fast4Ward (tidigare Turkey4Dinner,
för de är ju inga turkeys längre!)
under ett hopp på första omgången
av Fallsvenskan i juni.

tävlingsglöden

Så funkar Fallsvenskan
Fallsvenskan genomför en tävling i månaden i
Text

Virginia Åslund

Foto

Niklas Larsson

varje gren, under fyra månader på sommaren.
Poängen räknas ihop individuellt men även för
den klubb man representerar. Hoppen kan göras på vilket svenskt hoppfält som helst, de

F

allsvenskan är tävlingen för alla som vill
tävla, oavsett erfarenhetsnivå. För Henna
Canevin, FK Aros, var det en inkörsport till seriöst tävlande i formationshoppning, FS4.
Henna och lagkamraterna Ted Canevin, Anna
Karlsson, Martin Nyblad och Niklas Larsson
på kamera, som tillsammans bildar Fast4Ward
(tidigare Turkey4Dinner), har efter Fallsvenskan bestämt att satsa på SM och har redan bokat tunnelläger.
”Det var under Team Fires Börja tävla-helg
som vi fick veta vad Fallsvenskan var för tävling
och det fick oss intresserade av att delta. Eftersom majoriteten av lagmedlemmarna är lite för
nya för att få tävla i SM tyckte vi att detta var
ett bra tillfälle för oss att både prova grenen och

hur laget funkade – vilket är jättebra och jätteroligt. Det var en bra nivå för oss.”

tävlande behöver alltså inte samlas för att genomföra tävlingen. Bedömningen görs med
hjälp av filmklipp som skickas till domarna på

FK Aros klubbsegrare

nätet och resultaten publiceras på SFF:s hem-

Tanken med Fallsvenskan är just att öka intresset för tävling och skapa fler lag.
I år var det 79 deltagare från sex klubbar
som tävlat och samlat poäng i grenarna FS4,
friflygning, kalottformation och precision. FK
Aros blev klubbsegrare och får därmed anmälningsavgiften till SM betald för samtliga deltagare i disciplinerna FS4 och precision.
En av deltagarna var Narit Pidokrajt, Acertare från i år, som tävlade för FGCC i precision. Narit visste tidigt att det var just den grenen han ville hålla på med och som han även

sida och Fallsvenskans Facebooksida. Mer information om Fallsvenskan hittar du på
www.sff.se under Tävling/Våra tävlingar.

deltog på SM i (som han fick dispens för). Inför Fallsvenskan fick han massa bra tips och
hamnade på 15:e plats totalt i den individuella
tävlingen.
”Jag fick bland annat tips på hur jag ska
spotta bra och flyga min skärm på ett sätt som
inte påverkar andra. Jag har lärt mig mycket av
det och kommer säkert att tävla nästa år igen.”

Resultat, Fallsvenskan 2013
Klubbtävlingen

4.

Johannes Andersson, FKA

20. Maria Lille, FKD

31. Kalle Sundholm, FGCC

50. Tobias Hellmark, SFK

60. Marcus Vinicius, FKA

4.

Magnus Falk, FGCC

20. Rikard Örjas, FKD

31. Axel Salomonsson, FJS

52. Johan Kvint, SFK

60. Mathias Rosborg, SFK

4.

Lars Bengtsson, FKA

20. Tim Samuelsson, FKA

38. Monica Stjerna, FKA

52. Oscar Cotrell, SFK

60. Mathias Turula, SFK

9.

Niklas Larsson, FKA

24. Adrian Lifa, FKA

38. Richard Lilja, FKA

52. Paulina Andersson, FGCC

60. Mattias Hammar, FKA

10. Mikael Alpfors, SFK

24. Martin Hovmöller, FKA

38. Stefan Flink, FKA

55. Henrik Johansson, SFK

60. Sofie Alzén, SFK

11. Henna Canevin, FKA

26. Uno Alpfors, SFK

38. Marcus Francisco, FKA

55. Per Ekelund, SFK

60. Tobias Forslund, FKA

12. Jonas Nilsson, FGCC

27. Håkan Schwartz, FGCC

42. Fredrik Johnsson, SFK

57. Andreas Ibsen, FKA

60. Umberto Perez, SF

13. Henrik Norin, FGCC

28. Sigge Klintman, FKD

43. Adrian Cederholm, SFK

57. Christoffer Nordin, SFK

60. Lennart Klackenberg, SF

Individuella tävlingen

13. Lars Eriksson, FGCC

28. Thomas Biehl, FKD

43. Marcus Jewnby, SFK

57. Martin Ahlm, SFK

60. Therese Jansson, SF

15. Narit Pidokrajt, FGCC

30. Björn Gunnerås, FGCC

45. Alex Ingulfsson, FKA

60. Fredrik Bergman, FKA

60. Mats Eriksson, SF

1.

Anna Karlsson, FKA

16. Sara Hall Ericson, FKA

31. Glenn Risander, FKD

45. Anton Eriksson, SFK

60. Fredrik Wesslén, FKA

60. Henrik Carlström, SF

2.

Martin Nyblad, FKA

17. Nicklas Jansson, FKA

31. Jörgen Carlsson, FKA

47. Andreas Ekström, SFK

60. Joel Christiansson, ÖFK

60. Klas Johansson, SF

3.

Ted Canevin, FKA

18. Bosse Pettersson, FGCC

31. Martin Martinsson, FKA

47. Per Thonning, SFK

60. Liam Davies, FKA

60. Anders Suneson, FGCC

4.

Fredrik Johansson, FKA

19. Elof Wecksell, FKA

31. Mikael Andersson, FKD

47. Nils Hedström, FGCC

60. Marcus Jögi, FKA

60. Mikael Andersson, FGCC

4.

Jacob Engberg, FKA

20. David Forsman, FKD

31. Mikael Belenki, FGCC

50. Peter Ekström, FKA

60. Marcus Turula, SFK

Fallskärmsklubben Aros, FKA: 40 poäng
Fallskärm Gefle Crew Club, FGCC: 38 poäng
Skånes fallskärmsklubb, SFK: 34 poäng
Dala fallskärmsklubb, DFK: 17 poäng
Stockholms fallskärmsklubb, SF: 7 poäng
Örebro fallskärmsklubb, ÖFK: 6 poäng
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KONTAKTA

Styrelsen

Vill du veta mer om

SFF!

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

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

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

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

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

Kommunikationsansvarig samt kontaktperson
för kommunikationskommittén: Boel Stier,
e-post: boel@sff.se

Ledamot: Boel Stier, e-post: boel@sff.se

Kansliet

Ledamot: Carolina Nilsson,
e-post: lena.carolina.nilsson@gmail.com

Sjöhagsvägen 2
721 32 Västerås
Telefon: 021-41 41 10
Fax: 021-41 541 19
E-post: info@sff.se

Suppleant: Håkan Dahlquist, e-post:
hakan@sff.se
Suppleant: Lena Kaulanen,
e-post: lena.kaulanen@gmail.com

Förbundsjurist, allmänrättsliga frågor, avtal,
försäkringar, tävling: Håkan Dahlquist,
e-post: hakan@sff.se
Miljöfrågor: Carolina Nilsson,
e-post:lena.carolina.nilsson@gmail.com
Materielkommittén: Henrik Grentzelius,
e-post: henrik.grentzelius@comhem.se

Riksinstruktören

Valberedningen

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

Lennart Vestbom, (sammankallande),
e-post: lennart@fgcc.nu

Beställ material på SFF:s kansli

Andreas Frisk, e-post: ante.frisk@gmail.com

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

• Boken ”Flyga fallskärm”, utbildningsbok
i fallskärmsmanövrering.

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

Försvarskommittén: Johan Julin,
e-post: johan.julin@hotmail.com

Ronny Modigs,
ordförande

Stefan Nilsson,
kassör

Markus Andersson,
e-post: andersson.markus.e@gmail.com

Carolina Nilsson,
ledamot

Boel Stier,
ledamot

Erik Hamrin,
ledamot

www.sff.se
Svenska Fallskärmsförbundet är en frivillig försvarsorganisation,
medlem i Flygsportförbundet och Riksidrottsförbundet.

Svensk Fallskärmssport nr 4, 2013

Utbildnings- och säkerhetskommittén:
Petter Alfsson-Thoor, e-post: ri@sff.se
Tävlingskommittén: Lena Kaulanen,
e-post: lena.kaulanen@gmail.com

Håkan Dahlquist,
suppleant

Lena Kaulanen,
suppleant

Petter Alfsson-Thoor,
riksinstruktör

På hemsidan hittar du bland annat information om SFF, nyheter och styrelseprotokoll
samt fakta om bestämmelser och material.

Transportstyrelsen har till Svenska Fallskärmsförbundet
delegerat tillsynen av sporthoppning med fallskärm i Sverige.
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Mikael Kaulanen följer huvudstupa med sin kompis Danne Carlsson som gör ett tandemhopp med Rickard Backne.
Foto Nicklas Lellky.

