PÅ VÄG ATT BLI FALLSKÄRMSHOPPARE
En guide för dig som håller på att ta A-cert eller nyligen tagit det
INTRODUKTION

UTRUSTNING

Du har nu gått klart teoriutbildningen, gjort ditt första
fallskärmshopp och du har kanske till och med fått ditt
efterlängtade A-cert. Den här guiden är till för att hjälpa
dig att bli klar med utbildningen och introducera dig till
fallskärmshoppningens värld efter utbildningen.

För att kunna fortsätta hoppa behöver man en fallskärm. I
början kan man hyra elevutrustning för 100 kr/hopp. Notera
att elever har förtur och därför kommer man behöva köpa en
egen utrustning.

HOPPA S Å MYCKET DU KAN
Som du säkert märkt tar det längre tid än man kan tänka sig att
bli klar med utbildningen. Det händer att man inte får hoppa
pga. dåligt väder, få instruktörer eller andra anledningar. Men
ge inte upp hoppet om att bli klar med utbildningen. Med
envishet och tålamod kommer du tillslut ha 15 godkända hopp
vilket betyder att du snart får ditt A-cert i brevlådan. Det
viktiga är att du är ute på fältet även om väderprognosen ser
dålig ut. Ofta stämmer den inte och det är kanske då du får
gjort flest hopp. Skulle det ändå vara dåligt väder är vi massa
hoppare som är där och hittar på andra roliga saker.

Att tänka på
De grundläggande saker du ska tänka på innan du köper en
fallskärm är:
•

Storlek på selen. Passar riggen dig.

•

Storlek på skärmen. Kontrollera att fallskärmen inte
är för liten (Jesperkurvan)

•

Ålder. Utrusningen får max bli 20 år.

•

Slitage. En sliten utrustning har mindre värde. Det kan
också vara olämpligt att köpa en för sliten då det kan
tillkomma extra kostnader.

•

Räddningsutlösare. Vilken typ av räddningsutlösare
medföljer?. Ålder på denna?

•

Övrigt. Vad har utrustningen? SkyHook? Vadderade
benremmar?

HUR BLIR JAG KLAR?
Det enda som krävs för att bli klar med utbildningen är att
vara ofta på fältet för att hoppa. En del tålamod krävs om man
råkar ha otur att vara ute när det inte är så mycket hoppning.
Men ta vara på tiden genom att träna på nästa hopp, packa
fallskärm, fixa i klubbstugan eller bara ha det trevlig med dina
hoppkompisar.

Fråga alltid någon erfaren eller en rigger innan du köper en
utrustning.

S ÖK A-CERT
När du är godkänd på alla dina fallskärmshopp ska du söka
A-cert. Fråga din instruktör hur man gör.
A-CERT, VAD H ÄNDER NU?
Att göra klart sin utbildning är bara början inom
fallskärmshoppningen. Det roliga med hoppning är att
man alltid kan utvecklas och hitta på nya saker att göra.
När ni fortsätter med hoppningen kommer ni snart inse att
det finns så mycket att upptäcka och uppleva inom denna
fantastiska värld.

Begagnad eller nytt
Det billigaste alternativet är en begagnad utrustning. Men
eftersom en utrustning har ungefär linjär värdeminskning kan
man även beställa nytt. Titta på uffeshoppshop.se eller fråga
erfarna och riggers på klubben.

Övrig utrustning
Övrig utrustning man behöver när man hoppar är:
•

Höjdmätare

S ÄKERHET

•

Googles

Trots att du nu har A-cert så finns det mycket att lära sig och
mycket som det inte fanns tid att ta upp i teoriutbildningen.
Eftersom fallskärmshoppning inte är riskfritt så är det väldigt
viktigt att man inte glömmer bort säkerheten. Börja aldrig göra
hopp som du inte klarar av. Börja med enkla hopp med få
personer. Känner du dig osäker så fråga då din KL, AFF, HM
eller mentor.

•

Hjälm (ej integral för A-certare)

•

Overall

•

Dytter (ett måste för friflygning)

Mycket går att hitta begagnat på uffeshoppshop.se

CAMPS

VAD ÄR DITT M ÅL

Vad är camps? På camps hoppar du med andra hoppare tillsammans med en instruktör. Instruktören ser till att ni får hoppa så
mycket ni kan och ger dig personlig feedback på vad du kan
förbättra. Camps är ett väldigt bra sätt att utvecklas och träffa
nya hoppkompisar. En stor fördel med Camps är att deltagarna
oftast har förtur gentemot andra hoppare. Så du behöver bara
tänka på att hoppa, utvecklas och ha roligt!

Vad än dina mål är med hoppningen är . . . Bli skygod? Bara
våga hoppa? Bli instruktör? Träffa kompisar? Något annat?
. . . så är du alltid välkommen hos oss. Prata med en instruktör
eller kursledare och berätta vad ditt mål är så berättar vi hur
du kommer dit!

Rookiecamps . . .
. . . är till för er som precis tagit A-cert och vill utvecklas
snabbt. Instruktörerna hjälper er med det mesta och ser till
att alla får hoppa så mycket det går och ni vill.

HOPPA P Å ANDRA F ÄLT
Vårgårda och Näsinge är inte de enda plasterna man kan hoppa
fallskärm på i Sverige och världen. När du tagit ditt A-cert
så är det roligt att åka runt till andra hoppfält och träffa
nya människor. Du hittar vilka hoppfält som finns i Sverige
i kursboken eller på sff.se.
ALLA HJ ÄLPER TILL

T ÄVLA
Man kan tävla i fallskärmshoppning. Det är både roligt och
utvecklande. Det finns tävlingar för alla nivåer. För nybörjare
finns en tävling som heter Fallsvenskan, för mer information
se www.sff.se. Ibland kommer det dyka upp klubbmästerskap
som är ett måste att delta i. I klubbmästerskap är grenarna
oftast enkla och lagen lottas oftast. Det betyder att även du
som helt nybliven A-certare har möjlighet att vinna.
MER UTBILDNING
För att bli en säkrare hoppare så är det viktigt att man fortsätter
utbilda sig.
BAS kurs
Första kursen som alla A certare ska gå är BAS-utbildningen,
som går i början av varje år. Det brukar komma ut en anmälan
på hösten. Först när du gått BAS-utbildningen har du möjlighet
att få B cert och fortsätta utbilda dig inom hoppning. Under
BAS-utbildningen kommer ni gå igenom mer säkerhet och
tänkbara olycksfall för att ni ska bli medvetna om hur ni ska
undvika olyckor. Det är en väldigt rolig kurs där man får lära
sig en del nytt och träffa andra hoppare från Sverige!
Förbundskurser (instruktörskurser)
När du gått BAS kursen och hoppat i minst två år har du
möjlighet att fortsätta utbilda dig till instruktör. Utbildningarna
är krävande men väldigt bra. Man utvecklas inte bara som
hoppare utan även som person. För mer information se sff.se
och SBFen.
Kalottkurser
Fallskärmshoppning består inte enbart av det fria fallet. Vi
flyger kalott och ju bättre vi blir på detta destu roligare. Träna
på att fyga kalott och dina landningar på en kalottkurs.
Materialkurser
När du har minst 20 godkända (med underskrift) packningar
kan man delta i en materialkurs. Där får man mer kunskap
om hur utrustningen fungerar och hur man ska ta hand om
den.

FKCG är en helt ideell förening där alla i klubben hjälper till
att arbeta. Under året kommer det vara flera byggdagar där
vi renoverar och tar hand om vår klubbstuga. Även elever ska
vara med på någon bygghelg. Vill ni greja ännu mer så säg till
någon i styrelsen så ser vi till att ni får ett projekt ni kan göra.
Klubben har även arbetsgrupper där man väljer vilken grupp
man vill vara med i för att göra lite enklare uppgifter. Dessa
arbetsgrupper går man med i varje år man förnyar. Vill du vara
med och påverka mer i klubben så kan du söka om att sitta
med i styrelsen. Det är väldigt roligt att sitta med i styrelsen
och de flesta erfarna har tidigare suttit i styrelsen.
FACEBOOK OCH SOCIALA MEDIER
Som du kanske märkt sker mycket av kontakten för
fallskärmshoppning via Facebook. Det är inget krav att ha
Facebook men det underlättar. Oftast kommer inbjudningar till
camps, arbetsdagar, årsfest, nya säkerhetsregler och mycket
mer ut via Facebook. Det finns även två maillistor som
information sprids från. En som tillhör klubben och en som
är nationell. Fråga en erfaren om du vill få dessa mail.
ÅRSFEST
I början av varje år ordnas en stor årsfest för FKCG. Festen
arrangeras som tradition av er elever. Det brukar även vara
tradition att eleverna vill göra årsfesten bättre än tidigare års
årsfester! Gå ihop en grupp så snart som möjligt så att ni har
tid att planera och fixa årsfesten.
FR ÅGA
Fallskärmssporten är en social sport. Kunskap sprids oftast
muntligt. Var därför inte rädd att fråga en erfaren. Om hen
inte vet så kan hen säkert säga vem du ska fråga.

