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På G!
Finns det något bättre än den här tiden på året.
Solen skiner, man blir svettig av att gå i jacka
och det är inte längre -25 på uthoppshöjd.
Dessutom ligger hela säsongen framför en.
(Som brukar gå väldigt fort i och för sig.)
Om förra året gick i Arizonas tecken så gick
deﬁnitivt detta året i vindtunnels tecken för
FKCG. Det är hur inne som helst att åka iväg
ett par dagar och bränna ett par timmar, få träningsvärk, och känna att man ﬂyger utan trista
regnmoln, och packningar..
Hoppare har fullkomligt vallfärdat till tunneln
i Bedford, England och det är superkul. Tycker
synd om friﬂygare och CF som inte har den
möjligheten att utvecklas på samma sätt.
Snickeriet på klubbstugan fortgår och det ser
ut att bli riktigt bra! Det är roligt att tillhöra
en klubb där det händer saker och man strävar
mot samma mål,
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OMSLAG
Nico faller ner över Göteborg
Foto: Janne Latvala

Övriga i redaktionen är
Fallskärmsklubben Cirrus Göteborgs
medlemmar!

UTGIVNING
Fallskärmsklubben Cirrus Göteborgs
medlemstidning utkommer vid några olika
tillfällen
under 2006.

BIDRA TILL
NYHETSBREVET
Genom att kontakta Anna på mailen
anna.jacobsson@bredband.net

REDAKTION
Ansvarig för
produktionen är:
Anna Jacobsson
Tel. 0703-701617
anna.jacobsson@bredband.net

INSÄNT MATERIAL
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insända texter.
Alla signerade artiklar uttrycker författarens
uppfattning av verkligheten, och inte nödvändigtvis klubbens
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ORDFÖRANDE ORERAR!
ordforande@hoppafallskarm.nu

Då var det dags igen att skriva ett par rader i vår Pacmanual.
(Bara ett fåtal timmar kvar till Take Off , denna gång inte enkel biljett till 4 km utan tur och retur
Spanien!)

Det börjar arta sig på vårt underbara hoppfält i Vårgårda. Många har lagt ner åtskilliga timmar
under våren för att vi skulle få en nyservad fräsch klubbstuga att komma till. Även hangaren har
fått en ordentlig facelift och det mesta verkar falla på plats.
Tack alla som gör ett fantastiskt jobb därute.
Dagarna verkar dessutom räknade tills vi kan inviga vår nya och otroligt ﬁna bastu/dusch barack.. ska bli väldigt skönt att slippa åka till Tånga..

Just nu känns det som vi är en fallskärmsklubb som funkar bra och folk trivs. Hoppningen har
börjat komma igång på allvar och nuvarande hopplige ledare har passerat 20 skutt! Bra jobbar
Martin.
Kristiﬂygar helgen som kommer är planerat att vi åker och gästar våra vänner på Flugebyn. Vår
PAC har nu blivit godkänd och typad i Europa så det är då fritt fram att husera även i militärt
luftrum.

Situationen på Vårgårda och det rådande problemet med miljö och buller är nu under utredning
hos miljödomstolen i Vänersborg. Vad man kan säga är att alla måste hjälpa till och tänka på
detta. Landar vi ute så kontakta HL och fyll i en rapport. Det är inte OK att klampa ut i en åker
utan att först ta kontakt med markägaren. Kommer det telefonsamtal som handlar om att grannar tycker vi väsnas, så ombeds alla att vidarebefordra dessa samtal till Ordförande eller Erik
Rydsmo (Miljö/bullergruppen).

Nu ser vi fram emot mer sol och värme, nollvind och mjuka landningar!!

/eder ordförande Mr Barbecue..
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INTERVJUSERIE ”Alla kan inte svinga en hammare…”
STYRELSEN Av: Angelica Rydén
Namn: Marko Kupiainen
Ålder: 40 färska, utan några som helst tecken
på kris av något slag
Familj: Dotter Jennifer snart 13 år, och särbo
Soﬁa
Bor: Borås
Antal hopp: Drygt 1000

Utrustning: Wings, Spectre 120, PD 113 reserv

GFK redan 1984, men slutade då han inte trivdes så bra. Ett år senare blev det ytterligare 20
hopp i lumpen med FJS, men sedan inget mer.

Värt att veta: Född i Helsingfors, och gjorde
FN-tjänst i Libanon 1992.

– Jag visste nog helt enkelt inte vart jag skulle
ta vägen för att kunna fortsätta hoppa då.

Fallskärmsutbildningar: HL, HM

Beskriver sig själv som rak, ärlig och lite blyg.

Marko har slutat hoppa fallskärm. Två gånger
till och med. Han har dock kommit tillbaka,
och har nu inga planer på att lägga fallskärmen
på hyllan.
– Jag tänker hoppa fallskärm tills jag inte kan
längre, säger han utan minsta tvekan.
Riktigt lika säker var han kanske inte när
han satt fast med snö upp till låren, ensam i
mörkret, på en sjö någonstans runt Boden.
– Det var mitt första vinterhopp i lumpen, ur
ett Hercules. Hela gruppen hoppade, utom jag
och en till som ﬁck röd lampa och tvingades
vänta. Vid landningen senare välte jag bakåt,
och när jag tog emot med armarna sjönk de
ner i snön och jag satt fast.
Han berättar vidare:
– Det var inte så roligt. Det var ju bara en
kompis till som hoppat samtidigt, och jag låg
där och ropade på honom. Han hittade mig till
slut.

Han väntade sedan i över tio år innan han
började hoppa fallskärm, igen. Tredje gången
gillt brukar man säga, och kan så göra även
denna gång. Han gick hela den konventionella
utbildningen 1998, och har inte haft några uppehåll sedan dess.
– Har inte tänkt ha det heller, tillägger han
lugnt.

Inte bara hoppning
Vad hade då hänt ifall han inte tagit upp sporten igen?
– Förmodligen hade jag sysslat med något annat som kittlar, och så hade jag nog fortsatt att
träna och tävla karate och judo.
Marko har även varit hundförare och övade
då mycket med räddningshunden Berry. Ett tag
reste de land och rike runt och tränade, bland
annat vattensök. Berry dog för några år sedan,
och han funderar på att skaffa en ny hund. Inte
minst för att komma ut i naturen mer. Han gillar den svenska naturen och att resa i Sverige.
– Mamma drog med mig på charter varje sommar när jag var liten, så länderna runt medelhavet lockar mig inte alls.
Han tycker om att åka både bräda och skidor,
och höll på med dykning under några år.

Nygammal hoppare
Marko gjorde fem utbildningshopp i gamla

– Men det var så krångligt med all utrustning.
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Han tystnar en kort sekund och fortsätter:

För så lite dykning…
Att spendera tid med Jennifer är viktigt, och
hennes hästhoppning upptar mer och mer av
hans tid.
– Det börjar bli allvar nu. Att vara med henne på
tävlingar är ett stort nöje, och otroligt nervöst.

– I alla fall kör vi året ut. Sedan får vi se om det
gått bra och om det var roligt.
Skulle det inte bli någon längre fortsättning
med Aeris, har han ändå nytta av att ha hoppat
lag. Det utvecklar honom som kameraman.

Annars tillbringar han gärna en trevlig kväll
med vänner, några starköl och kortspel. Han
gillar svenska kriminalﬁlmer med inte alltför
uppenbara slut, och även storslagna äventyr som
Sagan om ringen. Favoritläsning en söndag är
fantasy och spionthrillers.

– Kan jag formationerna är det lättare att hänga
med. Jag vet när det blir stort och brett, eller när
farten ökar.

FS och Wing Suit

Som kameraman söker han perfektion. Det
tycks vara charmen med att ﬁlma. Liksom att se
glada fallskärmshoppare av alla slag.

– Frihetskänsla, glädje och härlig kamratskap.
Det är fallskärmshoppning för Marko.
– FS är roligast. Man får tänka och det händer
saker hela tiden. Dessutom kan man skratta åt
saker ihop. Wing Suit är härligt, men inte roligt
på samma sätt.
Trots att favoritgrenen är FS-hoppning är hans
bästa hoppminne Wing Suit-relaterat:
– Mitt första WS-hopp med Jenny (Höglind) på
Hercules -02.

Att bara ströhoppa lockar honom inte.
– Jag vill ha något att göra, annars tröttnar jag
nog.

– Att ﬁlma tandem är roligt. Jag skulle kunna
suga i mig hur mycket som helst av den glädje
tandempassagerna har när de kommer ner.

Dataintresserad snickare
Marko har varit it-ansvarig på ett dataföretag
i tio år, men är även snickare. Ibland kan han
sakna snickeriet och lite mer kroppsarbete.

Även formationen med 16 WS-hoppare under
Hercules -04, är något han minns speciellt.

– Jag gillar att göra saker, och att göra färdigt
dem. Det är roligt när det blir ﬁnt och man märker av de positiva effekterna.

– Jag hoppas på ett Herculesboogie till, så jag får
hoppa större Wing Suit-formationer igen. Det är
mäktigt.

Att Marko tycker om att hamra och spika kan
knappast ha undgått någon som varit ute i Vårgårda samtidigt som honom.

Han ska försöka ﬂika in lite WS-hoppning
denna säsong också, vid sidan av satsningen med
nystartade FS4-laget Aeris.

– Alla kan inte svinga en hammare och vara ute
och spika varje helg, det funkar inte. Men om
alla hjälper till lite… Det har ju alla nytta av i en
ideell klubb, konstaterar han och tillägger:

– Jag har alltid gillat FS-hoppning, och får väl
passa på nu innan jag blir för gammal, säger han
med ett leende.
De har rullat en del i vinter och även varit i
England för att ﬂyga vindtunnel.
– Det var första gången för mig. Jättekul, och
väldigt nyttigt.
Med SM på hemmaplan i år passar det bra att
göra en ordentlig satsning.
– Vi har satt som mål att snitta… nu vågar jag
inte säga hur många poäng, eftersom jag inte
kommer ihåg exakt hur många vi sa…

– Det är tur att det ﬁnns sådana som Pösen, som
alltid ställer upp.
Marko gick med i styrelsen i samband med
sammanslagningen 2004. Det var läge att dra ett
lite större lass. Han ville försöka hjälpa till och
förhoppningsvis komma med lite positiv energi.
– Då blev jag ﬂygchef utan ﬂygplan.
Det viktigaste styrelsearbet just nu tycker han
är att främja elevtillväxten och att få ordning på
faciliteterna i Vårgårda.
– Och så skulle jag faktiskt vilja göra det mer
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gemytligt för barn ute på klubben. Typ grillaftnar
med lite lekar eller liknande. Det skulle bli lättare
och mycket trevligare för alla som har barn.
Kanske inte en så dum idé, med tanke på alla
små minihoppare som ﬁnns i klubben idag.
Om tio år tror han att FKCG kommer att vara
aningen större, och mycket mer professionell. Det
gäller allt från beﬁntliga rutiner, till shop, service
och tandembemötande.
– Bättre smidighet och service kommer locka
ﬂer. Tandempax med sällskap kommer vilja börja
hoppa när de ser hur bra vi har det.
Han tror dessutom att vi kommer kunna hoppa
hur mycket vi vill, bara allt fungerar.
– Finns det möjlighet till mer hoppning kommer
nog ﬂer ’gamla’ hoppare tillbaka också.

SM-gruppen arbetar för fullt för att SM
ska bli det bästa på länge!!
Vill du anmäla dig, har du några frågor,
eller undrar du över några tävlinsgregler
så kan du gå in på vår SM-hemsida:
www.skydivesm.se
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Bygga, bygga, bygga...
Många timmar och hårt slit har lagts ner på att få våra
faciliteter i ordning inför säsongen. Tack alla ni som
hjälpte till att få iordning under Röjardagen. Vi var inte så
många men tillsammans gjorde vi underverk!!

Många har även hjälpt till att få i ordning i igloon och den
är supersnygg nu!
Så här såg det ut när sovrummen fixades i ordning:
Tomas har fullt upp
med att mäta

Fiiin tunga!
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Tommy borrar med
väldig koncentration, medan Pösen
och Marko kollar om
han sköter sig...

Robban är nöjd över att
ha lyckats röra till det
ordentligt i klubbstugan!
Tony ser ut att veta
vad han sysslar med
ialla fall
Pacmanualen nr 2 2006
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Saxat ut Svensk Fallskärmssport nr 4 1982
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Destination: Bedford

Av: Gunilla Sigurd

”Nån som vill ﬂyga vindtunnel?” skrev
Niklas Berg på listan. Klart jag vill,
men… massa men. Kostar massa pengar,
såna ﬁnns inte på banken efter 4 års studier. Men gamla släktingar har, och delar
med sig! En gåva på 5000,- kunde inte
komma lägligare. Men studierna får inte
bli lidande. Skulle bestämma mig långt
i förväg, tänk om det är mitt i tentaveckan? Det kommer ett till mail från Niclas,
med Chalmers läsperioder. Där gick att
utläsa att det var ledigt berörda dagar,
om jag inte skulle behöva göra en omtenta vill säga. Så jag bokar.

tunneln igen. Av fallställningen ﬁnns
inget kvar, är nöjd om jag någorlunda
kan hålla min plats i formationen. Orkar
inte hissa när jag hamnar på tunnelns
nät. När jag skall ta mig ur tunneln
lyckas jag ta mig fram till exit-hålet,
men där tar energin slut – behöver hjälp
för att ta mig igenom det. Stoppar i mig
mer godis, men det hjälper föga. Längtar ofantligt till lunch, då är eländet slut.

Mattias gör allt för att hålla uppe modet, han trollar till och med fram en öl
vid ett tillfälle då en hoppare är på väg
in i koma. Nu föreslår han en 9-manna,
2 seriösa lag, och 4 löshästar som bildar tunneln är ju stor… Sådär stor. Vi gör
ett tillfälligt lag skall dela på Mattias
ett gäng poäng, små förﬂyttningar. Sen
Nord under 2.5 dagar. Hur bra som helst! snurrar vi, går inte så bra. Några fastnar
på gallret, andra krockar. Men vi gjorde
Vi hade alla köpt 1 tunneltimma var, 12 det. Nån sa att det var tunnelrekord.
för hela gänget. Niclas hade planerat
Höll visst en dag, sen gjorde nästa gäng
passen, och lägger 6 timmar första daen 11-manna…
gen. Vi ﬂyger, och ﬂyger och ﬂyger. Vi
kör drillhopp, en-mans och två-mans.
Fallställningar korrigeras – box är tydliNu, tre veckor senare, har jag åter full
gen helt ute, försvann nån gång på 80talet berättade han för mig… Kropp och rörlighet i armar och axlar. Fullständigt
vansinnigt att ﬂyga så mycket, men vanknopp är helt slut på kvällen. Funderar
på vad Niklas tänkte på när han planera- sinnigt roligt! Men nästa gång nöjer jag
de, halva tiden bara rakt av! Men vi inser mig nog med en halvtimme…
sen att han tänkt en hel del.
Dag två blev det mer två-mans och lite
fyr-mans. Om man är två i tunneln delar man på tiden, om man är 4 använder
man bara en fjärdedel av sin egna tid. Så
att vi gjorde slut på halva vår tid första
dagen stämmer inte riktigt. Det är fullt
ös idag också. Kroppen värker, musklerna är slut. Energi försöker jag fylla
på med hjälp av snabba kalorier. Flyga
en halv timme, genomgång av gammalt
och nytt under nästa halvtimme och så
in igen. Tror jag stretchar massor mellan
passen, men det gör jag tydligen inte.

Komikern Ronnie Barker är
född i Bedford
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Dag tre, kan knappt komma upp ur
sängen. Kroppen gör ofattbart ont och
jag tror inte det är sant att jag skall in i

Nyﬁken på...

GUNILLA
- FKCG´s SM-general
Av: Angelica Rydén

Namn: Gunilla Sigurd

Några speciella önskemål?

Började hoppa: 1985, gick konventionell
utbildning med rundkalott

– Självklart är ﬂer funktionärer välkomna.
Sedan vore det väldigt kul om så många medlemmar som möjligt kommer ut till fältet, fastän
de själva inte tävlar eller jobbar under SM. Det
höjer stämningen och blir så mycket roligare
med en massa människor på plats. Och så vill
jag ju såklart ha blå himmel, sol och väldigt lite
vind.

Ålder: 37
Bor: Håller på att ﬂytta ihop med Patrik (Selhag). Tvåan på Guldheden ska nu
rymma bådas möbler och ägodelar
Antal hopp: Runt 900
Fallskärmsutbildningar: KL, HL, HM

Vad gör du när du inte planerar SM?

Utrustning: Lånad rigg och Stiletto 135
”Världens fulaste rigg. Reﬂex tror jag den
heter. Är nog ingen annan som har...” Reserv har hon köpt till själv

– Jag pluggar på IT-universitetet, Lindholmen.
Förhoppningsvis är jag klar till jul, och har då
en magisterexamen i informationssystem och
logistik. SM-planeringen löper parallellt med
allt annat. En ständigt pågående process. Jag har
inte lyckats avsätta speciell tid.

SM 2006 går av stapeln i Vårgårda den 2227 juli. Gunilla ska se till att årets upplaga
blir en succé. Med hjälp av klubbens alla
engagerade, duktiga och kompetenta medlemmar, ska FKCG visa att ”vi är med och
spelar igen”.

Vad ﬁck dig att ta projektledarrollen?

Vad har du för visioner med SM 2006?

Hur skulle du beskriva dig själv?

– Vi ska göra allt lite bättre än tidigare. Allt
ska fungera på ett smidigt sätt. Utan strul. De
tävlande ska ha roligt, folk runtomkring ska
ha roligt. Och jag ska ha roligt (tillägger hon,
både skämtsamt och på allvar). Ett väl fungerande SM med bra stämning är viktigt, så folk
vill komma tillbaka till Vårgårda och FKCG.

– Jag är hjälpsam och omtänksam. Sedan har
jag tyvärr blivit bekväm av mig, och behöver
tid att tänka igenom eventuella förändringar. Jag
är också organisatör in i minsta detalj. Lite väl
mycket ibland, enligt vissa...

– Det var dags för mig att bidra lite mer. Jag
har inte gjort något ideellt för klubben på ett
tag. Sedan tycker jag såklart att det är roligt. En
utmaning, som jag tror att jag klarar av. Plus att
det är så många duktiga människor inblandade,
Hur går det med SM-arbetet, håller vi tids- och alla vill verkligen göra ett bra jobb. Det
planen?
ﬁnns väldigt mycket kompetens i klubben när
– Ja, det tycker jag. Självklart har inte allt fallit det gäller att ordna sådant här, och SM är inget
nytt. Men det är klart att jag tänkte till innan jag
på plats ännu, men vi kan bocka av bit efter
sa ja.
bit, och det är roligt.
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Du har ritat kartor till SAS, jobbat på Landvetter och var på väg att bli ﬂygledare på
Arlanda. Var fallskärmshoppning något som
föll sig naturligt?
– Nej, det var mest en slump. En kompis och jag
hade pengar över. Vi var 16 år, och ville göra
något annorlunda. Vi funderade på ballongﬂyg,
segelﬂyg eller skärmﬂyg, men så såg vi någon
reklam, eller något om fallskärmshoppning på
TV…

Visste du...

Varför har du lånad utrustning?
– Jag sålde alla mina grejer när jag började
plugga 2002. Då sa Gareth Holder, en god vän,
att det går inte! Så ﬁck jag låna några av hans
gamla grejer. Men eftersom jag var tvungen att
skaffa en reserv och köpa tillbaka all annan utrustning, blev det inte så mycket mer pengar till
studietiden.

att 8 personer gjorde
mer än 200 hopp ur
PAC:en år ´05

Du har varit mer eller mindre aktiv inom
sporten i 20 år. Vad tycker du är den största
skillnaden ’då och nu’?
– Det där buset är borta. Idag är det roligt på ett
annat sätt. Förr var fallskärmshoppning en livsstil. Folk levde för hoppningen. Nu är det bara en
del av livet. Då var det mest bugihoppning, och
inte så mycket tävlande. Det fanns i princip bara
ett par, tre grenar. Nu ﬁnns det många grenar,
många tävlande lag, en större seriositet, och en
massa nya grejer.

Vad är då hoppningen för dig?
– En självklarhet!

Avslutningsvis, blir det ett bra SM 2006?
– Ja, det ska vi ska se till att det blir. Vi har alla
förutsättningar.

Pacmanualen nr 2 2006

11

Notiser från:

Styrelsemötet

10 april 2006
•
Sten Wollter från Svenska Flygsportsförbundet presenterade hans projekt,
att tillsammans med ett antal luftsportsgrenar och med ”Handslaget” som bidragsgivare, öka intresset för luftsport hos mellan- och högstadieelever. FKCG har
för avsikt att delta i projektet.
•
CI har tillsammans med elevgruppen gått igenom elevutrustningen. Målsättningen är att vi framöver skall ha 12 st hoppklara utrustningar tillgängliga.
Alltså minskar vi antalet men ställer högre krav på att alla verkligen är hoppklara
under säsong. Behovet av nyinköp blir stort under detta och nästa år.
•
Materialchef (JP) meddelar att 10 elevriggar kommer vara hoppklara till
hoppstart den 21/4. Pösen har under ﬂera år, på ett mycket hedervärt sätt, packat
elevutrustning helt på idéel basis, vilket han varit ganska ensam om. Normal
ersättning för att packa om och besiktiga en elevutrustning är 700 Kr. Niclas Grill
pratar med Pösen om en lämplig ersättning, och tar fram ett upplägg.
•
Peter Denk informerade om att PAC’en kommer att ﬂyga på annan plats
under K. Himmelsfärdshelgen. I första hand kommer en plats i Sverige att väljas
(Västerås, Örebro eller Halmstad) men även Q i Ålborg i Danmark kan komma i
fråga.
•
Peter Denk informerade om att SGAB i år kommer att ansvara för tillsättning och ersättning av hoppledare. Detta på samma sätt som man under förra
året hanterade manifestet.
•
Klubben har en dator som är avsedd för klubbens sekreterare. Datorn ﬁnns
för närvarande hos Elisabeth Wetterlund som också yttrat intresse för att köpa
loss denna dator. Kaj ﬁck i uppdrag att kolla med Martin Brettmo om han behöver datorn för hans sekreterararbete innan beslut tas.
•
Många medlemmar har inte förnyat i år. CI pratar med elevgruppen om att
kontakta nyblivna hoppare som ännu inte förnyat.
•

Det ﬁnns ett stort behov för röjaktiviteter på fältet. Marko kommer skicka
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ut nyhetsbrev med uppmaning till klubbens medlemmar att möta upp inför hoppningen den 21-22/4.
•
Frågan om att ta upp en dagsavgift från externa hoppare kom upp. Styrelsen
beslutade att en avgift om 20 Kr per dag kommer debiteras icke medlemmar.
Avgiften kan enligt Peter Denk enkelt administreras via Skywin. Avgiften ger hopparen tillgång till klubbens alla faciliteter på samma villkor som medlemmar har.
•
Kalendern på hemsidan uppdateras idag med hoppaktiviteter av Peter Denk.
Marko åtar sig att löpande komplettera kalendern med klubbaktiviteter.
•
Ett par husvagnar står trots ﬂera påstötningar fortfarande kvar på fältet,
vilket är helt oacceptabelt. Jens åtar sig att tillsammans med Smike, och med nödvändiga medel, tillse att vagnarna är borta senast till 21/4. Inför kommande säsong
bör husvagnsägaremed vagnar på fältet informeras om att de blir av med rätten till
sin plats om inte reglerna om när vagnarna skall vara borta följs.
•
Niclas Grill meddelade att han under vecka 15 kommer lämna in klubbens
överklagande av de miljörestriktioner vi har fått oss ålagda.
•
Styrelsen beslutar att vi även i år skall anordna stormöten på fältet efter
hoppning den första lördag i varje månad. Dessa möten är öppna och utan formell
dagordning.
•
Jonas Wallberg föreslår enligt Anna Jacobsson att Svenska Cupen kan organiseras av SGAB.

Pacmanualen nr 2 2006

13

4¾6,).'3$!8 

Vi vet ju att det finns massor av skydivers och
whuffos som går runt med kameror på fältet och
plåtar. Är du en av dom? Nu har du chansen att få
lön för mödan!

Skicka din roligaste/knäppaste/snyggaste bild
till jacobsson.anna@gmail.com
bästa bild kommer att belönas med fina priser!!

Visste du...
att 36 pers gjorde mer än 100
hopp i FKCG år 2005

Visste du...
att 8 pers tom gjorde mer än
200 hopp i FKCG år 2005
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STEREOTYPEN LEVER!!
”En orädd, supersportig kille runt 25
år, som alltid åker off pist och hoppar
bungy jump så fort han får chans.”
Känner du igen dig? Det borde du
göra. Du hoppar ju fallskärm.
Unga grabbar med gigantiska behov av
adrenalinkickar, summerar ganska bra
bilden av en fallskärmshoppare. Åtminstone enligt dom som aldrig varit i
kontakt med vare sig sporten eller dess
utövare.
Tycker du dig inte riktigt passa in på
beskrivningen? Då kanske ”Lång och
vältränad”, eller ”Råbarkad man med
skäggstubb”, stämmer bättre.

Farligt och dyrt
Med anledning av det sjunkande antalet
nya elever i klubben, kan det vara intressant att veta vad icke-hoppare tycker
och tänker om fallskärmshoppning och
fallskärmshoppare.
Efter att ha frågat icke-hoppande människor i Göteborg, står det klart att deras
bild av både sporten och oss hoppare, är
ganska klar.
– Jag har funderat på att testa, men vill
inte dö ifrån mina två barn, säger Anna
Marcusson.
Fallskärmshoppning förknippas med
fara, risker, och fallskärmsjägare. Det
går tydligen inte att komma ifrån. Är det
anledningen till att inte ﬂer vågar pröva,
fastän de tycker det verkar väldigt kul?
Spänning lockar, och många skulle
kunna tänka sig att testa. Men det blir
inte av. Varför?
Det vanligaste svaret är:
– Dyrt.
Med tillägget:
– Jag har funderat på det och skulle göra
det om jag ﬁck ett gratishopp.

Petra Levinsson och Lisa har tänkt
tanken, men tycker det verkar dyrt.

Det låter ju bra, men det gäller att få ut
dessa fallskärmshungrande whuffos till
fältet. Lätt som plätt, walk in the park,
baggis… Det borde väl inte vara några
problem. Givetvis vet alla var vi, adrenalinstinna, sportiga och spänstiga yngre
män, håller till. Eller?
Svaret är nej. Folk i allmänhet har
ingen aning om vart man vänder sig för
att hoppa fallskärm. De ﬂesta oinvigda
säger att de skulle kolla gula sidorna
eller söka upp information på internet.
Hur många gör det, egentligen?
Borde göra oss mer synliga
Om vi nu vill locka ﬂer till sporten bor-
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de vi åtminstone låta nyﬁkna veta var vi ﬁnns,
och hur de kan komma i kontakt med oss. Får
de den informationen ökar troligen chansen att
de verkligen hör av sig, eller kanske till och
med kommer ut till fältet.
Väl där ﬁnns det, enlig dem själva, metoder
som skulle få dem att faktiskt ta steget ut i
luften.
– Mycket övertalning och någon att hoppa
med. Typ en kompis som är väldigt mån om
att jag hoppar, säger Filip Stiller.
– En utmaning. Då är jag tvungen, säger Patrik
Andersson.

Övertala Filip Stiller, att hoppa med honom.
Då har vi kanske en ny klubbmedlem

Daniel Sanchez, en framtida fallskärmshoppare?
Behöver ju bara putsa skägget lite.
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Äntligen!
Har säsongen dragit igång och till dags datum har 107
personer gjort minst ett hopp ut PAC:en. något av det
mest prestigefulla är att leda hoppligan! Här ser du
vilka du ska komma i kapp:

HOPPL1GaN
2006

Thomas Jacobsson ligger på
delad förstaplats för tillfället.
Till sin hjälp hade han dubbla riggar och viss packhjälp.
Anledningen var dock att han
skulle få alla elever att göra
sina första hopp som de har
väntat på såå länge!!

Martin Olsson ligger med
sina 16! hopp och delar första
platsen.
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ETT ÖGONBLICK!
MARTIN...
Hur känns det att ligga på
delad förstaplats på hoppligan med 16 hopp?
- Det är helt fantastiskt!
Jag saknar ord..
Är det en medveten strategi från din sida. Du gjorde
ju 305 hopp i FKCG förra
året, men kom ändå på en
snopen andraplats i hoppligan?
- Ja, i år kommer jag att
krossa allt motstånd
Vad har du för mål med
hoppningen i år?
- Vinna hoppligan (SM är
ett bimål)
Är inte du en fattig student? Hur har du råd?
- Biskopsgården, pasta &
horeri är modellen.

Foto: Andreas Wennebäck
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Rykten &
Skvaller!

Tommy Gustavsson strippade vilt i skåne.
Dagen efter vaknade med en stor blackout rejäl blckout om vad som hänt dagen
innan. Förvånad vaknade han dagen efter
och hittade inte sina kläder. Han traskade
runt i klubbstugan och blev glad när han
upptäckte att hans kläder, plånbok och
mobiltelefon låg slängda över hela baren.
.Är det kanske en försenad trettioårs-kris

Smike har skaffat sig en ﬂamma i Borås!!!Kan
det ha något att göra med att han har börjat
motionera och sluta äta pizza?? Den viktigaste
frågan som vi ställer oss är ?
PASSAR FS OVERALLEN?

Tommy Gunnarsson ska bli
pappa i dagarna. Lycka till!

Nu har Jenny & Kråk fått en
liten Erik! Grattis!

Visst ser han nykär ut?

Vår nyblivne CI gick loss i skåne under påsk där han jämförde sin XXX med en
cypres- batteriebyte vartannat år, var en av de jämförelser han gjorde...sker det
verkligen så sällan undrar vi ?

Mats Svensson har gått och gift sig
Grattis grabben och lycka till
Var är Casen?

sitter du inne på något gött skvaller?, maila
Melker på skvaller@hoppafallskarm.nu på
direkten!
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AVSÄNDARE:
FALLSKÄRMSKLUBBEN CIRRUS GÖTEBORG
Box 31127 40032 Göteborg
Telefon 0322- 62 18 88

B

FÖRENINGSBREV

Alla nya elever hälsas hjärtligt
välkomna till FKCG. Hoppas att ni ska
få ett roligt och givande år hos oss!!

nästa nummer...

NR 3-2006
KOMMER
I JULI

Foto: Nico
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