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Konstigt ord

Förklaring

AAD

Räddningsutlösare. En liten dator som känner av höjd och fart och som drar din
fallskärm om du själv har varit oförmögen. Krav på elevutrustning.

AFF

Accelerated Free Fall, Alternativ till den konventionella utbildningen. Frifall från
första hoppet med två instruktörer.

B.A.S.E

Hoppa från fasta föremål. Building, Antenna, Span and Earth

Bag

I bagen packar man fallskärmen innan man lägger den i containern i riggen.

Beerline

Landar man innanför uppmärkt område får man böta med öl till sina kamrater.

Birdman

Tillverkare av vingoverall (se vingoverall).

Blue sky, black
death

Hoppa och ha roligt, men gör det säkert.

Brainlock

Att glömma bort intränade formationer i frifall.

CRW

Canopy Relative Work. Formationer med fallskärmar.

CASE

Mycket viktig regel. Det har med öl att göra. Vanligaste formen av skador inom
sporten är troligtvis när folk springer efter ölflaskor.

Chute assis
Ryggflygning.

Man sitter på baken och flyger i frifall, till skillnad mot RW där man ligger på mage
och flyger.

Cypres

Den mest populära räddningsutlösaren. Används av både elever och Skygods

DC

Dead Center, Eldisc där precisionslandarna vill träffa mitt i prick. (0 cm fel)

1

DZ

Drop Zone, Hoppfält

Dirtdive

Markträning innan ett hopp.

Dytter

Höjdmätare som piper i örat på inställda höjder.

Elliptisk skärm

Formen på en typ av högprestanda skärmar.

FS

Formation Skydiving. Två eller flera personer bildar formationer i frifall. Upp emot
400 personer är med och bygger de största formationerna. Världsrekord 400
personer. Svensk rekord 117.

Flär

Det sätt du landar din fallskärm på genom att bromsa den vertikala farten genom
att dra ner de båda styrhandtagen.

Fraphat

Mjuk hjälm som kräver B certifikat för att hoppa med. Används mest till tandem
och av gamla avdankade hoppare som har varit med sedan tiden fraphatsen var
populära.

Hook Turn

Låg sväng innan landning för att få upp hög horisontell fart för att kunna Turf-surfa.

Hook knife

En kniv som är ett krav hos svenska hoppare att ha med sig.

Line up!

Dax att göra sig klar för uthopp.

Lurka

Att vara inställsam för att exempelvis kunna få hoppa med de tuffa skygodsen.

Mae West

En felfunktion på en rund fallskärm iform av att en lina ligger över kalotten.
Felfunktionen liknar två gigantiska bröst. Avhjälps på reserven med hjälp av
hookknifen.

Noll P

Nylon som är silikonbehandlat och ger högre prestanda än konvetionellt
fallskärmstyg.

PAX

En passagerare till tandem.

Pilotskärm

Den lilla fallskärmen som man kastar iväg för att öppna den stora huvudfallskärmen.

RW

Relative Work. Man hoppar med andra personer och inte bara själv.

Rig

R̈yggsäckens̈om innehåller dina två fallskärmar, samt remmar och diverse handtag.
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Skindive

Att hoppa helt naken som man kan göra när man gör sitt 100:e hopp.

Skydiver

Fallskärmshoppare som njuter av frifallet innan han drar sin skärm och landar
säkert på moder jord.

Skygod

En skydiver som alla andra hoppare ser upp till.

Slider

Hjälper fallskärmen att öppna kontrollerat, då den bromsar utlösningsförloppet.

Slot

En plats i exempelvis en lift.

Spot

Rikta in flygplanen före uthopp, för att hoppa av från rätt position med hänsyn till
vindriktning och vindstyrka.

Static line

Utdragslina som hjälper till att dra fallskärmen för nybörjare.

Swoop

Landning där hopparen har en hög horisontell fart. Alternativt dyka ner till en
formation.

Turf-surf

Att flyga jäms med marken i hög fart i upp till kanske 90 meter innan man sätter
ner fötterna och landar.

Turkey

Hoppare som är ny i sporten, dock färdig som elev. En kalkon är bra på att flaxa på
marken, men inte i luften.

Vinge

En modern fyrkantig fallskärm.

Vingoverall

Med tyg mellan ben och armar kan hopparen sväva längre och färdas långa
distanser i frifall. Inriktningen är relativt ny, men blir allt populärare.

Whuffo

En person som inte hoppar fallskärm och som ställer frågor i stil med V̈ad händer
om reserven inte fungeraröch sedan blir förfärad över svaret.
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