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På väg mot 2006...
Nu är klubbtidningstävlingen avgjord! Som ni ser
är det Pacmanualen ni håller i er hand (eller kanske
läser ifrån skärmen). Det kom in få, men otroligt
kreativa bidrag till Pösen. Pacmanualen vann med
motiveringen att vi har något unikt som inte alla
fallskärmsklubbar kan stoltsera med- en PAC!
Glöm inte att ﬁla på en SM-logga! Det är en oerhörd prestige att ha gjort loggan till årets SM. Ert
bidrag vill jag ha senast torsdagen den 12:e januari.
Jag vill tacka Angelica Rydén som har gjort 2
grymma intervjuer, Tony Månsson som har skrivit
om hur det var förr om åren, Madde Karlsson och
Cissi Cöster som har skrivit om sin stridshoppning
i Polen (Not) och de duktiga fotograferna Lallevalla, Wennebäck, Kajsa och Chrille B som har tagit
så snygga foton. Ett stort tack också till Elisabeth
som har sammanfattat stryrelseprotokollen åt mig.
Är ni förresten intresserade av att
vara med och orga SM i sommar
kommer vi att ha ett stormöte med
er som är intresserade måndagen
den 16:e Januari kl 18.00 på IT-univeritetet ute på Lindholmen.
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ORDFÖRANDEN ORERAR!
ordforande@hoppafallskarm.nu

Jag skulle vilja börja min lilla orering med att tacka för ert förnyade förtroende.
Inte för att det var någon majoritet av klubbens medlemmar närvarande på valmötet i år heller,
trots geograﬁskt placering, men ändå.
Ja det är nu slut för detta år, ett år som visade sig bli helt fantastiskt för oss. Vi i FKCG har visat
att vi förtjänar och klarar av att driva den verksamhet som behövs för en så stor och dyr ﬂygmaskin. I skrivande stund visar hoppbarrometern på hemsidan 13638 skutt. Inte bara ett utan ﬂera
rekord är i och med detta slagna.
Vad händer nu då, går vi i ide och väntar in våren? Skulle inte tro det, det råder just högtryck på
olika håll i klubben. PR- gruppen sitter mitt uppe i en annonskampanj som skall ut så snart som
möjligt. Allt för att vi skall synas, både mot hoppsverige men framför allt också mot potentiellt
nya medlemmar. I bolaget planerar man in service som skall göras nu under uppehållet för att
kunna starta igång i början av mars och köra järnet redan från hoppdag nr ett.
Tävlings & Skillsgruppen börjar ﬁla på olika temaveckor, och vid sidan av denna en helt ny
grupp- SM! Ja vi skall ju anordna denna grymt roliga tävling hos oss i Vårgårda under vecka 30.
Massor med tävlande skall göra upp om titlarna Svenska Mästare. Ett första möte tillsammans
med förbundsordförande är avklarat och alla som känner att de skulle vilja jobba med något
inom denna grupp, ombeds höra av sig till Elisabeth Wetterlund.
Stuggruppen har också haft möte, för att lägga upp en plan för vintern och vårens olika projekt.
Det är mycket som behöver ﬁxas nu, mer sängplatser men framför allt få till lite bättre faciliteter
i form av duschar. Även bastun ligger som ett sådant projekt och beräknas vara i drift till hoppstart.
Allt detta och mycket mer kommer förhoppningsvis att resultera i att vi nästa år växer som förening inte bara medlemsmässigt utan också trivselmässigt. För när man ser krasst på saken så är det
ändå så att Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg är VÅR hoppklubb och vårt intresse, och det är
för OSS som vi lägger ner allt arbete som vi gör.

Och för att sluta där jag började, Avslutningsvis…
så vill jag tacka alla för en fantastisk säsong och ser fram emot många go’a kvällar på Dingon,
ett och annat medlemsmöte och en gött skön årsfest i januari.
Vill även passa på att påminna om att vår kommande styrelse för 2006 fortfarande lider av lite
vakanser, så Du som känner dig lite manad och sugen, tveka inte på att kontakta styrelsen på
styrelsen@fkcg.se. Utan en sådan är allt som skrivits ovan helt ogjort arbete då vi inte längre
kommer att ﬁnnas till som förening i Förbundet.
Vi ses snart på ett hoppfält nära Dig!!

//Ordförande
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INTERVJUSERIE
STYRELSEN
Ambitiös AFFförespråkare från
Värmland…
Namn: Thomas Jacobsson
Ålder: 39 år
Bor: Johanneberg, Göteborg
Civilstånd: Singel
Började hoppa: 1997
Fallskärmsutbildningar: AFF, KL, HM, HL
Utrustning: Två Javelin, en med Stiletto 107 och en
med Stiletto 120. PD 113 reserv i båda.

Thomas har varit den som sköter GFK’s och
numera FKCG’s ekonomi sedan han gick in
i styrelsen som kassör 2002. Nu kliver han
av och vi tackar honom för ett väl genomfört
arbete och välkomnar honom samtidigt som
blivande revisorsuppleant. Han tycker att
klubben är på rätt spår, men verksamheten
måste funka rent ekonomiskt så vi kan behålla
det nya planet. Det krävs alltså fortsatt hårt
arbete och stor aktivitet. Om vi bortser från
kassörsrollen, vad betyder hoppningen då för
Thomas?
”Teknikexperten”
Det verkar som om Thomas yrkesval bestämdes redan när han läste teknisk linje på gymnasiet. Han har befunnit sig på den tekniska
banan sedan dess, och verkar trivas där. Hade
han någonsin ens en tanke på något annat?
Ja, ishockeyproffs hade varit något, om han
bara visste något om ishockey, för drömmar
om någon slags sportkarriär går att gräva fram
om man letar djupt inne bland de inbyggda
datasystem som nu tagit plats i hans tankevärld. Han jobbar nämligen med data och olika
slags inbyggda system. Idag är han konsult
på ’Knowit Technowledge’, och jobbar med
ytterligare två bolag varav ett är hans eget.
Idrottskarriären sträcker sig så långt som till
innebandy några gånger i veckan. Ja, och så
fallskärmshoppning såklart! Denna sport som
är en ganska stor del av Thomas liv eftersom
han lägger mycket tid på den. Utöver egen

hoppning är det även AFF, kassörsarbete och
övrigt styrelsearbete.
Från Värmland till Göteborg
Thomas kommer ursprungligen från Karlskoga
i Värmland, där han växte upp med föräldrar
och två yngre systrar. Familjen har en stuga i
Sälen så det blev en hel del skidåkning under
uppväxten. Han ﬂyttade till Göteborg 1988 för
att läsa på Chalmers och det blev lite ekonomistudier på köpet. Han tänkte ibland att han
ville gå en fallskärmskurs, men under tiden han
var student var det inte så aktuellt eftersom det
inte fanns pengar till det. När han sedan började
jobba var det en kille på hans jobb som gick en
fallskärmskurs, och då kom han på att det var ju
någonting han också skulle göra. Så sommaren
1997 gick han kurs, och efter ungefär en månads
rätt intensivt hoppande var han klar. Det var juli
och Näsinge, men det blev inte så många ﬂer
hopp det året. Han hade ingen egen utrustning,
men det skaffade han under vintern och sedan
tog det fart. Idag har han två utrustningar och
c:a 1800 hopp.
AFF bättre än Konventionell
Thomas som själv gick konventionell utbildning, och var hoppmästare ett par tre år innan
han blev AFF instruktör, tycker AFF är bättre på
ﬂera sätt.
En AFF elev med dålig fallställning kan man till
skillnad från den konventionella, rätta till i luften redan från första hoppet. Det är i luften, med
instruktörerna, man gör stor del av sin utbildning. Man har dessutom mer tid för en AFF elev,
även på marken, medan en konventionell elev i
princip hoppar själv hela tiden. Det är nog större
risk att som konventionell elev fastna på en nivå
och då lägga av.
Hopp som sticker ut
Hans lista över roliga och minnesvärda hopp
kan göras lång, men några som sticker ut lite extra är 75-mannan under Hercules-04, det första
frifallet under utbildningen, det första mörkerhoppet, första Slottsskogsinhoppet och inhopp
över Sydkoster. Även vissa 4-manna laghopp
lyser extra starka.
- När man landat och känner att man verkligen
lyckats…
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Det ﬁnns även ett par incidenter som är mindre Thomas har, mer eller mindre frivilligt, sutroliga, rent av scary, men av dessa tycker han tit kvar vid posten fram tills senaste valmötet
att man kan dra lärdom.
(anm. hölls den 26/11-05) då han överlämnade
uppdraget till en ännu icke utsedd kassör. Han
- Man inser att saker som att pin check inte är försvinner dock inte ur styrelsen helt, utan komlöjligt och att det gäller att inte strunta i ’min- mer att ﬁnnas kvar som revisorsuppleant.
dre saker’. När man hoppar i större formationer med många inblandade har man inte själv Inte luta oss tillbaka
kontrollen, och säkerheten hänger inte längre
bara på mig själv. Då kan man vara lite nervös Det viktigaste arbetet för styrelsen idag tycker
Thomas är att få verksamheten att fungera med
och är mer skärpt.
det nya planet och den nya hangaren. Att fortThomas favorithoppning är AFF och FS4. Han sätta jobba och kämpa, och inte luta oss tillbaka,
var med i tävlande FS4-lag 2000 och 2001,
nöjda med ett nytt ﬂygplan. 2005 års styrelse
men lagen lades ner, och som så ofta, var tid,
tycker han har fungerat och arbetat väldigt bra,
pengar och familjer stora skäl till nedläggoch i och med att ﬂygplanets drift och ekonomi
ningen. Man behövde resa långt för att kunna numera sköts av Skydive Göteborg AB, underhoppa lite mer seriöst. Nu är han sugen på att lättas kassörens jobb avsevärt.
tävla igen, med förhoppning om att satsningen
ska kunna ske på hemmaplan. Det gäller bara - Vi är inne på rätt spår och måste fortsätta i rätt
att hitta tre likasinnade, men då var vi tillbaka riktning så klubben kan utvecklas och stärka sin
ställning som ett alternativ till Gryttis, här på
på det där med familjer, tid…
västkusten. Detta innebär att sporra nya lag, och
Vill hinna dyka mer
att höja hopp och kunskapsnivån, vilket i sin tur
kommer att höja även säkerhetsnivån.
Även Thomas kan ibland tycka att dygnets 24
timmar inte riktigt räcker till. Han vill ju gärna För att kunna utöka verksamheten tror han
ha några timmars sömn, försöka träna ibland
också att vi måste vara lyhörda i buller/miljöoch även umgås med icke hoppande vänner.
frågan, och inte bara köra på fastän vi kanske
Blir inte så mycket tid över till att engagera sig skulle vilja det. Klubben behöver tänka på sitt
i annat än arbete och hoppning.
ansikte utåt och visa för dem som klagar att vi
faktiskt gör vårt bästa, på riktigt.
Hade han haft mer tid skulle han gärna resa och
se mer av andra kulturer. Både Asien och Aus- - Vi måste visa att vi är mer än bara ett kompistralien, liksom Sydamerika lockar. Han skulle gäng som gillar att bullra.
även ta chansen att dyka utomlands, eftersom
- Tror du att klubben kommer att ha lyckats
han tog dykcert med drömmar om att kunna
simma runt bland korallrev i varmare vatten än med detta om 10 år?
det som västkusten erbjuder. Alla hans senaste
- Jag hoppas att FKCG då kommer att ha etaresor har dock varit fallskärmsrelaterade.
blerat ett riktigt hoppcenter på västkusten, dit
Avgående kassör, blivande revisorsuppleant seriösa hoppare och lag vill åka för att det är
trivsamt.
Man skulle kunna kalla Thomas ambitiös och
plikttrogen. Han är någon som slutför uppgifter Avkoppling, gemenskap och, åtminstone i börhan tagit sig an, något som vi sett prov på inte jan, spänningen och kicken. Det är så Thomas
beskriver vad hoppningen innebär för honom.
minst gällande styrelsearbetet. Det har varit
Och så är det ju det där att man inte riktigt vill
extra mycket de senaste säsongerna, med det
nya planet, ny hangar, sammanslagningen och bli vuxen. Jämfört med whuffo-kompisar som
allt vad det innebär och medför. När 2002 års skaffat familj och hus vid det här laget…
styrelse skulle utses och ingen ville ta kassörsrollen tog Thomas på sig uppgiften.
- Det kanske inte är därför jag är med i en fallskärmsklubb, men någon måste göra det.
Att jag sedan fortsatte också 2003 hade Matson
stor del i, då han satte ihop en styrelse med ett
verkligt mål i sikte: Klubbsammanslagning och
att införskaffa ett nytt ﬂygplan.
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Det var bättre förr!
(eller?) Av Tony Månson

Tävling

Nästan alla som har varit med en tid och inte Svenska Fallskärmsklubben arrangerade en
längre kan anses som direkt unga, brukar säga tävling i Uppsala som även Göteborgsavdelatt: ”Det var bättre förr.” Ja kanske många
ningen var delaktig i, här noterar redaktören att
tycker det, men jag själv försöker att formu- de fallskärmar som svenska hoppare har inte
lera mig som att ”Det var annorlunda förr.” håller samma klass som de andra nationernas.
Den ekonomiska behållningen från tävlingen
blev dålig.
Jag skall försöka att belysa detta genom att
citera gamla protokoll och anteckningar från
åren då jag själv bara trodde att fallskärmshoppning endast var för fallskärmsjägare.

Jag har några protokoll från året 1961 som
jag skulle vilja citera för att försöka ge lite
perspektiv från den tiden då få av Fallskärmsklubben Cirrus Göteborgs medlemmar var
födda.

Medlemsnytt nr 6 1961
I Medlemsnytt nr 6 1961, för Svenska Fallskärmsklubbens Göteborgsavdelning, kunde
medlemmarna läsa att året hade varit bra med
mycket hoppning, trots att vädret hade varit
Motion
dåligt med blåst och regn. Klubben hade under året utbildat sina första civila hoppare och Styrelsen rekommenderade också sina medlemmar att delta i inomhusträning under vintern.
dessutom hade klubben deltagit i sin första
Att de unga fallskärmsjägarna hade deltagit i
uppvisning på Säve.
fältstafetten var självklart för det gjorde man på
den tiden. Att det skulle arrangeras en fjällresa
var ganska naturligt för då ﬁck man åka skidor
Vidare kan man utläsa att klubben gladdes av på plan mark och på Storsjöns is kunde fallatt den första B-cert hopparen var klar. (det skärmshoppning bedrivas. (Det låter kanske
ska sägas att det var lite annorlunda att ta B- konstigt, men det var på den tiden då Ingmar
cert förr, färre hopp m.m.).
Stenmark inte än hade visat oss svenskar att
man kan åka utför i nästan alla backar!)
Även här har vädret påverkat så att de 5 planerade B-certhopparna inte har kunnat uppnå
satta mål.
Kamratträff
Efter tre verksamhetsår hade klubben 70 st
registrerade medlemmar. På årsmötet den 17
december kunde de närvarande avnjuta ett jul-
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Jag kan inte låta bli att redan nu presentera en
hopplista för Göteborgsavdelningen.

bord som avslutning på året.

Som sistasidor i medlemsnytt som jag ovan
har sammanfattat, ﬁnns en sida med julklapps
tips om var man köper billiga barnvagnar,
babystolar, barnsängar m.m. Man kan ju undra
vad som rörde sig i redaktörens huvud. Var det
kanske planering för kommande generationer
och de medlemmar vi har i dag?!

Den är på en A 4 blankett och omfattar hoppstatistik för åren 1959 till och med 1961

På listan ﬁnns 20 namn alla innehavare av Acert Nisse hade nr 7.
Det utfördes 1959:
3 automathopp* och 12 manuella hopp av totalt
6 hoppare

Stress

Under sommaren detta år genomfördes en
1960: 1 automathopp och 9 manuella hopp av
undersökning vid fallskärmsjägarskolan hur en totalt 9 hoppare
fallskärmshoppare reagerar på stress i samband
1961: 6 automathopp och 59 manuella hopp av
med fallskärmshoppning.
totalt 14 hoppare
I undersökningen mättes adrenalinmängden i
urin i tusenmillion- dels gram, som bl. a skulle * (för er som inte har hoppat med detta system
det att fallskärmen är utrustat med en
visa skillnaden mellan vila, träning, utbildning innebär
lina som fästs i ﬂygplanet och gör så att falloch första hoppet .
skärmen utvecklas)
I nattvila är var värdet 3,3, vid markträning
8.8, när blivande fallskärmsjägare utförde tornhopp 16, 1 och slutligen vid första hoppet 19,9.
Det gick ner något vid hopp 6 för att sedan gå
upp igen vid tillämpade hoppning med utrustning och fullpackad ryggsäck och med tyngre
vapen.
Jag tror att mycket förenklat skulle detta kunna
överföras på oss. När vi skall genomföra vårt
fallskärmshopp så är vi 6 gånger mer stressade
än vad vi är vid vila.

Ja, vad var det jag skrev på de första raderna…
1961 var ett bra hoppår!
Jämfört med vad då? jo naturligtvis året innan,
alltså 1960 och inte i år eller förra året då vi var
två klubbar GFK och Cirrus, utan alltså förr...

Alla Vi
Man måste beundra dessa medlemmar som
lade ner så mycket tid och engagemang på att
starta en klubb och få energi över att planera
och genomföra några få hopp per person och år.
Först var de tvugna att kontakta militären
för att få låna fallskärmar, sedan åka upp till
Karlsborg för att hämta ner utrustning för en
helgs hoppning, åka upp med dem igen för att
få dessa ompackade. Pust!
Vem skulle inte i det läget ha slutat redan efter
ett hopp?

Hoppstatistik
Jag har genom Nisse Grahnbom kommit över
dessa protokoll och kommer även att i nästa
klubbtidning delge er vad som var annorlunda
förr.

När vi åker upp till Vårgårda är det inte fel att
tänka på dessa få medlemmar som har gjort
så mycket för oss alla från 1959 till 2005 och
fortfarande gör så mycket för oss i FKCG.
Vid Datorn Tony M, D 24
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13 638

Om man ska summera detta andra år
i Fallskärmsklubben Cirrus Göteborgs
historia finns det ett par saker som lyser klarare än de andra.

HOPP HAR VI HUNNIT MED I ÅR!

Årsfesten.
Ny styrelse. Cowboy-tema. Party
party. Suverän
start på året.

Foto:Janne Latvala

Foto: Kajsa Eriksson

Vilken känsla! Premiärhoppet ur PAC:en på Säve den
29:e mars var en av årets
höjdpunkter. Att för första
gången få flyga med detta
omtalade plan tror jag alla i
den första liften kan intyga
var något speciellt. Mats vår
CI ville hoppa av sist för att
kolla hur långt ifrån stabben
hopparna var i uthoppet...

Arizona.
Årsförsta för 50 pers. Grand
Canyon. Las Vegas. Nakna
människor...
Pacmanualen nr 2 2005

Foto.Chrille Bengtsson

Träningsveckor.
Nästan för bra väder.
Duktiga coacher. Träningsvärk...

Foto:Chrille Bengtsson

Näsinge.
Inhopp på Koster,
Uppvisning i hamnen,
Kosterback på Göstases
och en kall Hof på kvällen. Sommar!

Kräftskivan.
En naken CI, Massor
av kräftor, aioli, bröd
och ÖL. Galna elever.
Dans till Brunnslock.

År 2005 går mot sitt slut och vi ser fram emot
ett grymt 2006!!
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H1STOR1EN OM FKC

Här kommer i mycket korta drag Fallskärmsklubben Trestads (blivande Fallskärmsklubben Cirrus) historia.
Under sjuttiotalet höll ett gäng Trollhättebor på att åka fram och tillbaka till Göteborg för att ha
skõj, dvs hoppa fallskärm. Eftersom det var en bit att åka ﬁck Uno Boström och grabbarna en
kanonidé. – Vi startar en egen klubb! Den 18:e mars 1979 slår Staffan Rosell ordförandeklubban
i bordet och öppnar Fallskärmsklubben Trestads allra första styrelsemöte. Uno blir CI och är under en lång tid klubbens enda instruktör. Han är även ensam om att ha packcert på de så kallade
kronskärmarna som tillhörde militären. Fortfarande är dock klubben en pappersklubb eftersom
man fortsätter att åka till GFK för att hoppa.
Året efter, 1980 gör man 71 hopp fördelat på 5 hopptillfällen på F7 Såtenäs. Klubbens medlemmar gör 524 hopp i andra klubbars regi, i huvudsak GFKs. 1982 köps 5st piggyback in (reserven
på ryggen) GFK köper också de in den sorten vilket innebär att FKT och GFK vid den tiden är
de modernaste hoppklubbarna i Sverige.
1983 var klubben konkursmässigt, men en nytillsatt styrelse med bland annat Anders Dahlöf i
spetsen ville annorlunda och drog igång Twin-Otter Boogie vilket blev vändpunkten i klubbens
historia. 1984 får man skoltillstånd på Backamo ﬂygfält utanför Uddevalla. Anders Dahlöf har
150 hopp och blir instruktör. (Man såg stenhårt upp till honom eftersom 150 hopp då var jättemycket) (Extra roligt tycker vi att det är att Anders Dahlöv efter ett par år som icke-hoppande
kommer att vara tävlingschef hos oss i sommar under SM.reds. anm.)
Här är en viktig milstolpe i klubbens historia. Eftersom det nu ﬁnns ett fält, riggar, plan och en
instruktörsstab ökar hoppfrekvensen markant och ﬂer stannar därmed också kvar i sporten. 1985
lyckades fem personer bilda en ring när de hoppade ur GFKs Porter vilket var klubbrekord. 1987
blir det nytt klubbrekord när man gör en 8:a manna i Z-Hills.1988 blir Pelle Emne och Vanja
Dahlöf klubbens första AFF-instruktörer och året efter får FKT sina första tandeminstruktörer i
Hönsa och Anders Dahlöf. Samma år arrangerar klubben SM i prec, stil och FS.
1990 ﬂyttas verksamheten till Vårgårda på grund av bullerklagomål på Backamo. SE-IIA köps
in och FKT byter namn till Fallskärmsklubben Cirrus. 1992 kommer klubbstugebygget äntligen
igång. En hoppvecka arrangeras tillsammans med VFK. Nytt klubbrekord, en 20-manna sätts.
Hoppar vi fram ett par år så invigdes ”Sunset bar” 1997. 1998 blir Pösen vår nya kontrollant och
Cirrus skaffar en egen domän på Internet. 2002 startar idén om ett Västsvenskt hoppcenter och
2004 görs det slag i saken och Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg är ett faktum.

I nästa nummer kommer historien om hur

bildades
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THE BEST OF
Saxat ur nummer 6 1991

GRYM JUL
Midvinternattens köld är svår
tio små nissar i djup snö går
Rävsax gömd under skynke vitt
knipsar tomte av på mitt.
Livsandarna snart för honom tryter
snart i sitt eget blod han flyter
Nio små nissar i midnattstimma
traskar fram i månljusdimma
ugglan hoar i sitt näste
istapp faller från sitt fäste
Misse spetsas utav tappen
tomte ligger död på trappen
Utanför står gröten och ångar
alla nissars intresse den fångar
Under stigande hunger fatet sig nalkar
en stackars tomte på kanten halkar
Han simmar och kämpar sig
svettig och blöt
men sjunker likväl i kvicksandlik gröt

Tomtar fem i väldig iver
springer runt, ty hungern river
nisse snubblar på sitt skägg
faller rakt på knivens egg
Lille nisse, stackars saten
rinner ut i sillsallaten

Många springor stugan har
när sju små tomtar in sig tar
Katten som bakom dörren ruva
slukar nisse med hull och luva
Resterna av tomtehand
slickar Misse av från tand

Fyra små nissar har festat på sill
och nu törsten släcka vill
Mot glöggen de springer i samlad tropp
och tar sig varsin kopp
Ner faller nisse i glögghet hav
likt skållad mandel hans skinn faller av

Sex små nissar mot julbordet ila
snart de uppför bordsbenet kila
När sista tomten över kanten hasar
han tappar greppet och över kanten rasar
nisse faller nedåt likt ett lod
mattan får ett stänk av blod.

Tre små tomtar i granen sig svingar
mellan ljus och änglavingar
nisse sig för nära vågar
strax han står i ljusan låga
Doftar snart likt vidbränd stek
ångrar då sin dystra lek
Två små tomtar omkring sig tittar
då en smällkaramell de hittar
nisse ner på den strax hoppar
men för detta den ej stoppar
I tak, på golv, på gardin med frans
finns nu nisses hjärnsubstans

Nyﬁken på...
Andreas Mähler

Av Angelica Rydén

Namn: Andreas Patrik Mähler
Ålder: 23 år
Bor: Borås
Civilstånd: Singel
Yrke: Pilot, brevbärare och taxichaufför
Började ﬂyga: 2000
Flygtimmar: Runt 460
Utrustning: Silhouette räddningsskärm
- ”Rund tror jag”
Andreas är en av våra nya piloter. Han har sedan juni i år hunnit ﬂyga c:a 140 timmar för
klubben, både Cessna och PAC.

Vad tycker du om fallskärmsﬂygningen, är du nöjd?
Ja, det är roligt. Kanske inte så varierande ﬂygning, men det vägs upp av j*****t kul folk!
Måste säga att jag blev positivt överraskad över hur lätt det var att få kontakt med hopparna och
komma in i gruppen.

Har du själv hoppat någon gång?
Jag gjorde ett tandemhopp i Vårgårda i somras och det var fräckt, väldigt häftigt! Till och med
lite småpirrigt när den gula lampan tändes. Jag vet ju mycket väl vad det betyder...

Hur gör man för att redan vid 22 års ålder vara färdigutbildad pilot?
Jag sökte till ﬂyggymnasiet i Västerås och kom in.

Vad innebär det att gå på ett ﬂyggymnasium?
Det är som att gå det vanliga naturprogrammet, vilket man också gör hela första året. Sedan läser
man dessutom ﬂygteori och ﬂyger, andra och tredje året.

Är det svårt att komma in?
Första urvalet går på betyg. Brukar vara 300-400 som söker vid varje års intagning. Sedan får
man göra olika tester, i bl.a logiskt tänkande, stresstålighet, simultankapacitet och psykologiska
utvärderingar. Dessa tester sållar ytterligare, och kvar till slut är ungefär 25 st.
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Har du alltid velat bli pilot?
Nej, inte direkt. Har väl alltid varit en av ’pojkdrömmarna’, men hade jag inte kommit in på
ﬂyggymnasiet hade det nog inte blivit ﬂygning, då hade jag nog sökt till polishögskolan efter
gymnasiet. Något jag i nuläget faktiskt funderar på att göra ändå.

Har du något drömﬂygjobb?
Flygambulans eller räddningshelikopter hade varit ﬁnt. Något stort bolag som SAS skulle också
vara bra, men räddningsﬂyg är nog mer varierande och kanske känns lite mer meningsfullt än att
slussa turister till Canarieöarna. Efter ﬂyggymnasieutbildningen gick jag en påbyggnadskurs i
Västerås för att få ﬂygtid. Det är som en avslutning på utbildningen och innefattade tre månader
i San Diego, Kalifornien, med ﬂygning av tvåmotoriga plan. Sedan sökte jag till yrkesofﬁcer för
att bli helikopterpilot i ﬂygvapnet, gjorde alla tester och allt såg lovande ut, men så kom beslutet
om nedbantning av det svenska försvaret, och ner i brevlådan damp ett brev undertecknat Leni
Björklund, Sveriges nya försvarsminister. För att summera innehållet: ”… Det utbildningsår du
skulle gå är nedlagt, och när det är aktuellt igen är du för gammal, (anm. man måste vara under
23 när man påbörjar utbildningen) ha ett bra liv …” Typ.
Då var jag lite bitter.

Berätta om ditt bästa och värsta ﬂygminne
Det bästa måste vara en kväll i USA då vi, tre killar från klassen, själva tog ett plan och ﬂög från
San Diego till Las Vegas där vi stannade över natten. Vi var på casino och diverse klubbar, gjorde
allt det som kan förväntas av tre killar i 20-årsåldern på vift i Las Vegas. Sedan ﬂög vi hem på
morgonen.
Det värsta var nog när jag, med kanske 40 ﬂygtimmar i kroppen, ﬂög vilse med en liten Cessna
152 under en låghöjdsnavigering. Det var väldigt molnigt över skogarna runt Köping, och jag
snurrade runt en bra stund. Såg knappt någonting. Jag ﬁck ta hjälp av ﬂygledaren i ﬂygtornet som
informerade mig om var ﬂygplatsen låg och jag lyckades ﬂyga tillbaka dit, men det var några
svettiga minuter innan det löste sig.

Hur kommer det sig att du började ﬂyga fallskärmshoppare?
Var mer eller mindre en slump. Jag ville ha ﬂygtimmar och ringde runt till olika klubbar med
ﬂygmöjligheter. Jag kom i kontakt med Jonas Wallberg och gjorde klart för honom att jag ville
ﬂyga PAC’en. För att få göra det krävdes att jag ﬁck utbildning om planet, så jag tog tjänstledigt
från posten, åkte på en tio dagars resa till Nya Zeeland för ’type rating’. Var tillbaka i Sverige
lagom till Näsinge där jag ﬂög en hel del, och på den vägen är det.

Vad har du fått för intryck av fallskärmsvärlden?
Verkar väldigt roligt med mycket utåtriktade människor (anm. ’helt tokiga’ nämndes vid ett ﬂertal tillfälle, men för att svara på denna fråga valde han andra ord)

Slutligen, måste ju fråga; När ska du börja hoppa?
När jag fått ﬂygjobb!
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Notiser från:

Av Elisabeth Wetterlund

Styrelsemötet
18 oktober, 2005
• Erbjudandet om att hålla SM 2006 diskuterades och styrelsen såg det som en
mycket bra chans. Vi tackar ja till att hålla SM samt en av Svenska Cuperna.
• Ny skåpsansvarig behövs för 2006.
• Frågan om huruvida vi skall sälja eller fortsätta hyra ut domänerna som
börjar med ”gfk” till företaget GfK diskuterades (igen). Berndt Hybner skall
kontaktas och vi frågar honom om han kan ta fram förslag på hur vi skall
agera.
• Islandern ﬂyger ej p.g.a. något tekniskt fel och hyrestiden har gått ut. Klubben har inte köpt planet vid hyrestidens slut som var deras avsikt tidigare.
Situationen är alltså låst då vi inte heller kan få hem planet till Sverige på enkelt sätt. Mäklaren har varit i kontakt med hyrande klubben och begärt att de
uppfyller sina åtaganden! Niclas skall skicka kopia på kontraktet till övriga
styrelsemedlemmar, och Marko skall sätta sig in i kontraktet och hjälpa till
med att ta fram handlingsplaner.
• Diskussion kring många avhopp i styrelsen. Vi behöver kontinuitet i styrelsen och vissa personer kan eventuellt ”tvingas” ställa upp igen för att uppnå
detta. Valmötet skall hållas i slutet av november. Peter Carlsson har vid ﬂera
tillfällen varit adjungerad på styrelsemötena som passiv rådgivare och tillfrågades om han är intresserad av att fortsätta med detta nästa år. Svaret är ja.
• Marko ansvarar för att ta fram budget för iordningställande av igloon.
• Taket är nu täckt med presenning och dörren igenbommad. Bastun måste
restaureras. Den skall vara klar absolut senast innan SM!
• Diskussion kring översyn av grupper. Stuggruppen har inte fungerat tillfredsställande. Svårt att få personer att ställa upp och organisera det arbete som
borde gjorts under året. Å andra sidan har mycket positivt blivit gjort kring
hangaren men det motsvarar inte den mängd medlemmar som skrivit upp sig
på stuggruppen.
• Marko rapporterar om brandskyddsfrågor. Räddningsverket Vårgårda avkrävde ägare av ﬂygplatsen på dokument kring brandskyddsplan 2004 och
2005. Ett papper som beskriver vårt brandskyddsarbete har skrivits och
skickats in.
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Notiser från:

Av Elisabeth Wetterlund

Styrelsemötet
22 november

• Islandern står för närvarande i hangar i Tjeckien. Luftvärdigheten går ut i april.

Grill är i kontakt med mäklaren Jörgen, som är i kontakt med en ny potentiell
köpare i Tjeckien, efter att den ursprungliga backat p.g.a. bullerproblem. Den
nya intressenten påstår att planet ej är ﬂygvärdigt, men de har ändå lagt ett bud
(mycket lågt). Styrelsen var av åsikten att det är bättre att ta ett skambud än att
ta hem planet. Om det verkar osannolikt att en försäljning kan ske i Tjeckien
skall vi ﬂyga hem planet snarast, dvs. inom någon vecka.
• Thomas meddelade det ekonomiska läget. Det är mycket som behöver stämmas
av mellan klubben och SGAB. För närvarande har vi inte så mycket pengar i
kassan. Hur den framtida ekonomin ser ut beror på om vi får in något för SEIIA, och på resultatet av avstämningen FKCG-SGAB.
• Elisabeth informerade om arbetet med att sätta ihop en SM-grupp och se till att
den kommer igång med arbetet. Ett första möte med SM-gruppen kommer att
hållas onsdag 23 november. Arne Nilsson kommer från förbundet för att hjälpa
gruppen igång.
• Styrelsen är av uppfattningen att blivande tandempiloter själva skall betala
utbildningen. Däremot bekostas den psykologiska undersökningen för dem som
blir ”underkända” i denna. Denna kostnad bärs av SGAB. Vad gäller AFF beslutades att blivande AFF-instruktörer också skall bekosta sin utbildning själva.
• Nästa års verksamhet diskuterades och ett förslag rörande bl.a. prissättning,
åtgärder för ökad hoppvolym och bättre fördelning över hela säsongen, och lagdealer presenterades.
• Diskussion fördes kring åtgärder för att öka antalet elever. Thomas tar fram ett
förslag för utbildningsavgift med betalning per hopp, istället för att betala för
hela kursen på en gång. På så sätt kan man få ﬂer att påbörja kurs.
• Det system med arbetsgrupper vi har, där alla medlemmar vid förnyelsen måste
anmäla sig till en grupp, fastän de inte ens vet vad gruppens arbete innebär,
fungerar inte vidare bra. Förslag kom fram att vi istället för de traditionella
grupperna har ett formulär vid förnyelsen där alla får fylla i vilken typ av arbete
de kan tänka sig göra (t.ex. hantverksarbete, administrativt, IT, säljare).
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Notiser från:

Av Elisabeth Wetterlund

Valmötet den 26 november, 2005, i korthet
Förra årets valmöte hölls i Vårgårda. Eftersom bara 25 av klubbens drygt 200 medlemmar dök upp då, och detta misstänktes ha logistiska orsaker, hölls årets möte i
Göteborg. I år var uppslutningen på valmötet 27 personer.
• Valmötet beslutade att årsavgift för 2006 skall vara 800 kr + 200 kr i obligatorisk klubbstugeavgift.
• Niclas Grill valdes till ordförande (nyval, 1 år).
• Finn Madsen valdes till vice ordförande (nyval, 2 år)
• Martin Brettmo valdes till sekreterare (fyllnadsval, 1 år)
• Jens Pettersson valdes till materielchef (nyval, 2 år)
• Kaj Diselöv valdes till suppleant (nyval, 2 år)
• Val av chefsinstruktör samt kassör gick inte att genomföra då förslag till dessa
poster saknades. Valberedningen fortsätter att försöka upprätta förslag för tillsättning av dessa poster. Ett nytt valmöte kommer att hållas. Dessa poster måste
tillsättas, annars kan vi inte bedriva någon verksamhet.
• Pål Schmidt, Elisabeth Hedman och Thomas Jacobsson valdes till revisorer.
• Mia Toftfelt, Anton Engstrand, Finn Madsen och Berndt Hybner valdes till valberedning.
• Richard Eriksson ställde frågan om det är möjligt att lägga årsfesten i slutet av
januari istället för i samband med årsmötet, eftersom att han och Jonas Boström
som orgar festen inte har möjlighet att fortsätta med detta om festen hålls i februari. Ingen på valmötet var emot att lägga festen på annat datum än årsmötet.
• Gunilla Sigurd, SM-general 2006, informerade om SM-gruppens arbete och
strukturen på SM-organisationen. Ett antal medlemmar anmälde intresse av att
vara med i SM-gruppen.
• Martin Brettmo kom med ett förslag om att alla medlemmar skall göra ett visst
antal arbetstimmar. De som inte gör sina timmar får betala en avgift. Styrelsen
tar med sig förslaget för vidare behandling.
De fullständiga protokollen hittar man på medlemssidorna, under administration
– protokoll. Där ﬁnns också protokoll från tidigare styrelsemöten, valmöten, årsmöten och instruktörsmöten.
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HOPPL1GaN
2005
1.

Nico Emanuelsson

314

2.

Martin Olsson

305

3.

Chrille Bengtsson

220

4.

Marko Kupiainen

219

5.

Thomas Jakobsson

217

6.

Madeleine Hall

213

7.

Jonas Ulwi

205

8.

Petter Jönsson

203

9.

Janne Latvala

197

10.

Tommy Gustavsson

195

Chrille har hunnit med
hela 220 hopp i klubbens
regi i år

Thomas är också
en flitig hoppare
3 stridshoppare på bild;
Tommy, Madde och Jonas
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HOPPL1GaN
2005
1.

”Gusten” Martin Gustavsson

70

2.

Jim Lennartsson

63

Peter Hultqvist
3.

Richard Ericsson

60

4.

Ulrika Dahl

51

5.

Annica Öhling

30

6.

Ann Söderberg

28

7.

Jonas Boström

26

8.

Juan Carlos

24

9.

Andreas Ostwald

21

Så här glad kan
man bli om man
får hoppa fallskärm

Ann har fått
mersmak av hoppningen

En stolt elev visar var
musklerna sitter..
eller?
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ELEVS1DA
HALLÅ...
Gusten
som vann elevhoppligan
år 2005!

Hur känns det att leda elev-hoppligan?
- Det känns bra!
När gick du kurs?
- Den 27 maj. Jag hade Kristina och Mats Svensson som kursledare
Hur kom det sig att du började hoppa?
- Det är något som jag tänkt på länge, men jag har aldrig fått tummen ur. En dröm
jag alltid haft, men inte vetat om man vågar, nu vet man!
Berätta lite om vägen till A-cert
- Det började med 1, 5 månads dåligt väder, efter det var det annat som strulade.
Jag blev klar den sista helgen i Näsinge. Jag hade lite ﬂyt också för jag gick igenom kursen utan några underkända hopp. (applåd! Reds. Anm) Man var självklart
inte kaxig första hoppet, jag kommer inte ens ihåg själva hoppet. 1:a hoppet kändes som en omöjlighet. Själva utbildningen gick i lagom takt tycket jag. Alla steg
kändes naturliga.
Du har hunnit med hela 70 hopp i år Varför har du hoppat mycket i år?
- Jag har faktiskt gjort mer än 70 hopp i år eftersom jag har varit i Polen och i Linköping också. Anledningen till att jag har hoppat så mycket är för att det är sjukt
roligt. Hoppningen var även en chans att ta semester från jobbet för en gångs skull.
Jag hade tänkt faktiskt tänkt att vara med på ”hoppa tills du spyr veckan”, tills jag
såg att det bara var för erfarna …
- Jag har fått bra kontakt med bland annat Patrick Madde och Cissi och blivit väl
omhändertaget vilket är en annan anledning till att jag hoppat så mycket.
Vad har du för utrustning?
- Jag köpte Jocke ”Kalkons” gamla utrustning. En Mirage, Sabre 210 – 96.
Bästa hoppminnet i din korta karriär?
- Jag måste nog säga Stora Bugimästerskapen
Pacmanualen nr 2 2005

Såg att du har hoppat med en hel del olika folk. Men 15 hopp med Richard. Vad
gör ni i luften?
- Vi har ju startat ett lag Jag, Skelfors, Rickard och Ann. Vi gjorde faktiskt vårt första laghopp i slutet av oktober. Vi åker och ﬂyger vindtunnel i februari och har sagt
att vi vill göra 50 hopp ihop. Vi har väl tänkt att be om lite hjälp med rullning och
coachning och vara med i en Svenska Cupen, i Intermediate klassen.
Vad vill du säga till nyblivna elever?
- Att våga ta för sig! Jag var vilsen i början, men det är ingen som kommer och frågar utan det får man göra själv.

Team [spaï] STORsatsar
2006!
Team [spaï], silvermedaljörer på SM 2005, kommer att göra
en satsning mot guldet 2006. Ny medlem i laget är Mats
Svensson som kompletterar Tobias Alsjö, Micke Kaulanen,
Åström (video) och Uffe Liljenbäck
Laget kommer att lägga sin träning i Vårgårda och planerar
just nu säsongen för fullt. I dagsläget ser det ut som de kommer att lägga två veckor i USA, en eller två resor till vindtunneln i London och fyra träningsveckor i Vårgårda. De
kommer att deltaga på minst två Svenska cuper och såklart
SM.
“När vi kommer att träna är inte bestämt ännu, men vi hoppas att vi kan samköra med många andra lag när vi kör
I nästa nummer kan du läsa mer om
Vårgårda”, säger Ulf
vilka lag som kommer att satsa i
klubben 2006
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MER MANLIG KÄRLEK...

Foto: Kajsa Eriksson

Här skulle CI ha skrivit ett par rader, men eftersom han
inte har gjort det får ni istället se en mjukare sida av
honom...
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Inget nytt under solen!
Av Tony Månson

Nu har under hösten har jag fått tid att sätta mig ned och bläddra igenom mina tidningsklipp som jag samlade på under -70 och -80 talet.
På den tiden sades det att allt som skrevs i tidningarna var bra för sporten, ja till och med
dödsolyckor. Jag tänker inte redogöra för artiklar som beskriver dessa olyckor, mern däremot beskriva ordvalet som journalisterna använde på den tiden och även i vilken hoppvärld
vi levde i. Var och en får sedan bedöma om det har skett någon utveckling på området ”kunskap om fallskärmshoppning bland journalister”, eller ”inget nytt under solen”.Jag har
gjort en liten katalogisering och delat upp artiklar av allmän karaktär, om SM , personliga
reportage, uppvisningar och slutligen kvinnor, för att lättare kunna få en känsla av hur vi
uppfattades på den tiden när det begav sig.

Mitt första tidningsklipp är från 1968 där rubriken lyder ”Fallskärmshoppning: Tuff
Sport för individualister”. Inne i tidningen startar journalisten med att ange att vi då var
den modernaste sportgrenen i Sverige och att vi ”utförde luftakrobatik på en luftkudde”,
vidare beskrivs att ”fallskärmen slår ut som en underbar blomma”, senare nämns det att vi
håller på med något som är vanebildande, och det kan väl sägas gälla än i dag?
Sedan kommer en undran från journalisten och det finns väl än idag inget svar på detta:”
Varför faller man för den här sporten, åker många mil till hoppfältet, tar emot törnar vid
landningen, väntar timme efter timme att vinden skall mojna så att ni får hoppa?”.
Då 1968 fanns det 600 hoppare i landet och 1967 gjordes det 1867 hopp enbart i Stockholm
( Man hade koll på siffror i alla fall) Man använde gärna begrepp som fallskärmshopparklubbar för att beskriva lokalavdelningarna.
1968 skrevs det om att ”OS 1972 skulle gå i München och att det var rykande aktuellt att
vi skulle debutera som OS gren”, hmm ...det hade vart något!
Att nybörjarna får hoppa från 600 metes höjd i sina första hopp nämns på de sista raderna
i artikeln, kanske känns detta väldigt udda för dagens elever som startar på 4000 meter i
sitt första hopp.?

SM / UPPVISNING
I en artikel om SM nämner man att övningen (observera att ordet tävling inte används)
fick ställas in på grund av dålig väderlek och när tävlingarna åter kom i gång så kom
det in låga moln”. Det regnade och vindförhållandena var svåra nära gränsen till det tilllåtna 7 meter/sek. Efter halva omgången kom skyfallet och tävlingen fick brytas igen”.
”Det krävs en kall hjärna och is i magen för att rätt beräkna alla moment i hoppen i en sådan här situation”, förklarade initierade tävlingsfunktionärer.
”Som invigning av SM 1970 arrangerades en uppvisning för de 1900 besökarna, i precision och stilhoppning och det bjöds även på ett större program där hoppare hoppade med
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rökfacklor. Man skulle utföra ett hopp på 2000 meter som man aldrig tidigare har utfört,
tre hoppare skulle utföra ”reptricket” vilket innebär att två hoppare håller ett rep mellan sig i
vilket en tredje hoppare hänger, vilket gör att en triangel bildas som då också är flaggprydd.
Som slutpunkt på denna invigning så gjordes det ett ”masshopp” fyra maskiner släppte i
omedelbar följd 12 fallskärmshoppare med fallskärmar i olika mönster och färger”.
”En ny typ av fallskärm demonstrerades, en så kallad Para Ving (trekantig fallskärm) av
dess ägare Anders Pettersson, under uppvisningen”.
Publiken kunde också få rundflyga och se Tierpsbygden denna dag. Är detta kanske något
för 2006 års SM?

Bild
”Nervpirrande och nervpirrande förresten”… ”tala inte om mod med en fallskärmshoppare.
Det är mångdubbelt riskablare med bilkörning på semestervägar” inledes en artikel av den
tidens landslagshoppare. Vidare kan man läsa, ”Det inser också en lekman efter att beskådat dessa luftens väl utrustade heroer en stund. Till slut blir man lika blasé som domare och
funktionärer och betraktar vågspelet ungefär som ett vanligt längdhopp. Assisterande fruar
och barn gör tydligen detsamma”. När man beskriver en hoppares resultat i precision efter
tre hopp 29 centimeter och att det är helt otroligt för en lekman, så skriver journalisten ”En
varpaspelare skulle vara överlycklig över ett sådant resultat på tre kast”.
”De verkliga akrobaterna är stilhopparna”, fortsätter skribenten och beskriver svängar och
volter som utförs i 220 km, att det inte går att med blotta ögat att se vad de blixtsnabba akrobaterna gör uppe i luften. Att det behövs kikare för detta ändamål anses vara en självklarhet”.
På en fråga om hoppning så svarar vederbörande: ”Att jag blev så gripen av fallskärmshoppningen så att jag fortsatte och har strängt taget ägnat all ledig fritid åt min hobby. Pengar
kostar det men det är det värd”. Varje hopp kostar från 1000 meter 18 kronor och från 2000
meter 22 kronor. Enbart en ny fallskärmsutrustning kostar 3500 kr.

Kvinnor
Vad skriver man om kvinnor år 1970?
– ”Fast då det gäller flickor på SM så finns de bara på marken packandes fallskärmar och
stirrandes i luften.” Tro dock inte att detta är ett utslag av könsdiskriminering. Det har varit kvinnliga fallskärmshoppare med i SM tidigare år.
1975 blev pressen mer intresserad av kvinnor inom sporten då det dök upp kvinnor som
bildade damlag. Fallskärmshoppning, en fartfylld hobby, ”lite dyrare än Fia”, Var detta
års rubrik under SM.” Under SM skall Sylvia tillsammans med Sigbritt, Kerstin och Eva
försöka slå Svenska rekordet i relativ-work genom att bilda en fyrmannastjärna, det gamla
rekordet är en tremannastjärna”.
”De flesta tror att är en typisk manlig sport och ganska hård dessutom”. Kvinnorna uttalar
sig inför journalisten, ” Det som krävs är lite vanligt sunt förnuft”, menar de.

Pacmanualen nr 2 2005

Året därpå, 1976 fick vi för första gången en artikel, faktiskt en helsida om Eva Fransson
(Korsvall)i en tidning. Hon kallades ”Sveriges fallskärmsdrottning” Återigen nämns det
OS fast nu skall det bli i Moskva. Det beskrivs att Eva innehar ”alla rekord på damsidan och
på SM är det 51 män och 3 tjejer”.

Vidare säger tjejerna att ”tjejer har fortfarande svårt att hävda sig i fallskärmshoppning,
”eftersom vi utgör sådan liten minoritet inom fallskärmsporten”. ”Det krävs ofta ett bättre
resultat av oss än av en grabb för att vi ska kunna accepteras som goda hoppare”!
”Några pengar att tala om kan hopparna inte vinna. Det finns inga pengar i fallskärmssporten i Sverige. På sin höjd kan det bli en ihoptiggd TV-kanna”, skriver reportern.
Våran Sigbritt (”Sigge”) Strömblad blev ofta återgiven med bild och bildtext men så mycket
mer var det inte åren framöver. Inte ens när ”Sigge” blev 10:a på VM fick hon några rubriker
i rikspressen, det får nog tillskrivas att SFF var dålig på att få ut artiklar om oss.
Slutligen vill jag återge ett uttalande som ”Sigge” gjorde i en tidning 1980:
”Det är inte så enkelt som man hos flygsportförbundet tycks tro, detta med att rekrytera fler
flickor till flyget och förmå dem att bli aktiva under en längre tid. Kvinnlig idrott på toppnivå är ett svårt problem inte bara inom fallskärmssporten. Jag vill påstå att det är betydligt
svårare för en flicka att slå sig fram till toppen inom flygsporten, -oavsett tävlingsgren- än
vad det är för killarna. Det har både fysiologiska och psykologiska orsaker och jag ser ingen
lösning på problemet på annat sätt än att hela den sociala strukturen i samhället måste ändras.”
Detta år omnämns undertecknad som ”grand old man” i resultat åter givningen. Då 33 år
ung.
Vid Datorn Tony Månson
Fortfarande 29 år senare ”old man”

Pacmanualen nr 2 2005

Ett resereportage:

Stridshoppning i Polen 6-9 oktober
2005
En solig torsdagsförmiddag gav sig fyra entusiastiska och förväntansfulla klubbkamrater sig iväg mot Nyköping, I en Volvo S40 med manuella fönstervevar (ganska
unikt för denna bilmodell). Efter det obilgatoriska stoppet i Gränna, där det självklart
inhandlades polkagrisar, hann vi med ett besök på Nyköpings fallskärmsklubb. Det
visade sig att det var extremt lite akivitet där den här torsdagseftermiddagen.

Nästan alla tog sig problemfritt igenom säkerhetskontrollen på Skavsta ﬂygplats. Det
var bara Martin som blev haffad när han tog kort pa Madde och Cissi. Bildbeviset
beslagtogs. Efter en öl i avgångshallen bar det så av mot Polen.
Lyckligt framme i Lodz, installerade vi oss hemma hos Patrik. Det blev en tidig kväll.
Fredagsförmiddagen tillbringade vi på Lodz “enda stora gata”, det promenerades
och åktes cykeltaxi. På eftermiddagen åkte vi ut till ﬂygfältet, efter mycket väntan
blev det till slut en lift. Där det visade sig att vi inte var med, men ägaren knödde in
oss i deras LET-410. Vad kan 4 smidiga svenskar göra på vikten?!

Detta var den enda svenska fyrmannan som gjordes denna helg. Därefter tunnades
det av med folk, andra och sista hoppet för dagan var det bara tre. Efter denna hårda
och slitsamma hoppdag åt vi soppa och drack polsk öl i markan. Patrik som hade
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fulsloten och ﬁck köra, tog oss andra tryggt och säkert tillbaka hem. Därefter gjorde
vi stan osäker..
På lördagen startade dagens aktiviteter lite senare än planerat, men väl ute på ﬂygfältet var alla lifter fulla. Detta eftersom man kan manifestera sig för de första 8
lifterna direkt på morgonen och när de var gjorda manifesterade man sig för resten
av dagen. När vi kom dit kl 14.00 skulle nionde liften lyfta. Tilläggas ska att verksamheten började 08.00. Vi ifrågasätter effektiviteten...
Grabbarna ﬁck tillfälle att göra var sitt hopp medan Madde och Cissi höll ställningarna på marken. Efter ännu en hård hoppdag åkte vi bekvämt fem stycken i den hyrda
fyrmannabilen då Patrik bjudit med sin polska ﬂirt från kvällen innan. Det blev en
tidig lördagskväll med uppladdning inför söndagen. På vår sista hoppdag skullle det
stridshoppas. Vi steg upp i svinottan för att kunna manifestera oss i de lifter vi ville
vara med. Väl på hoppfältet blev vi besvikna ännu en gång. Alla lifter var fulla! Vi
bestämde oss därför för att göra Warszawa i dagsljus. Vi var ﬂitiga turister och han
med både bio och ca 15 koppar kaffe innan det bar av mot Svea rike igen.
Cissi fördröjde passkontrollen vilket irriterade några av medpassagerarna. Hennes
pass började gå sönder och var tvunget att bytas ut. Detta en vecka innan sexmånadersresan till Sydamerika (det tar två veckor att få ett nytt pass).
Snåla Skydivers som vi är, drog vi på oss våra luvor och låtsades vara bil. Fick på så
sätt ut en ny parkeringsbiljett. Detta visade sig vara helt i onödan, då några snälla
killar stod och höll upp bommen. Vi anlände till Götet 03.15, Cissi började sitt skift
05.48!

Stridshoppsstatistik:
Cissi 2 hopp, Madde 1 hopp, Martin 3 hopp & Patrik 3 hopp
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AVSÄNDARE:
FALLSKÄRMSKLUBBEN CIRRUS GÖTEBORG
Box 31127 40032 Göteborg
Telefon 0322- 62 18 88
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FÖRENINGSBREV

Övergiven Dingo?
Foto: Janne Latvala

Första torsdagen i varje månad är det
pubkväll på Halta Lottas Krog vid
Redbergsplatsen, , för klubbens
medlemmar med vänner. Så nästa
gång vi
träffas är den 5:e
januari kl 19:00!
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