
ÖPPNA DISTRIKT MÄSTERSKAPEN SÖDRA i
Fallskärmshoppning 2017

Inbjudan till DM södra 2017

Svenska Fallskärmsförbundet i samarbete med Skånes Fallskärmsklubb bjuder in till 
Öppna Distrikt Mästerskapen Södra grenar FS-4, FS-2, FF, VFS, Speed Skydiving, 
lagprecision och precision.  

Tävlingen är en öppen tävling vilket innebär att andra nationer än Sverige kan 
anmäla sig. Blir tävlingen fulltecknad har svenska lag och tävlande förtur.

Syfte

Kora Distrikt Mästare och tilldela RF-tecken i fallskärmshoppning, sätta svenska 
rekord samt utveckla och sprida information om fallskärmshoppning i Sverige.

Tävlingen syftar även till att utbyta erfarenheter och stärka vänskapen mellan 
fallskärmshoppare runt om i Sveriges klubbar.

Datum
15 juli 2017, med 16 juli som reservdag

Reservdagen används endast om minimumkravet på antal omgångar för godkänd 
tävling inte har uppfyllts på lördagen och bara för att uppnå minimum.

Plats 
Skånes fallskärmsklubb  
Degebergavägen
297 92 Everöd

Grenar
FS-4 (FS-4 öppen, rookie, A och AA)
FS-2 
VFS (öppen och intermediate)
FF (öppen och intermediate ),döms på distans
Speed Skydiving
Precision (Lagprecision och Individuell precision)

Tävlingsorganisation
Tävlingschef - Julia Englund



Chefsdomare – Zeljko Tanaskovic 

Tävlingsvillkor
Tävlingen sker enligt de bestämmelser som finns i Svenska Fallskärmsförbundets 
Tävlingsregler 2017. 

Tävlande ska följa SFF:s SBF samt vara fullvärdig medlem i SFF-ansluten klubb. 

För att tävlingen ska genomföras som ett DM krävs det minst två tävlande 
(individuella grenar), eller två lag från två olika klubbar i minst en av grenarna.

Tävlingsregler
Tävlingen anordnas enligt RF/FSF/SFF generella bestämmelser och tävlingsregler.
http://sff.se/index.php/tavling/regler-bestammelser

SFF följer FAI reglerna (FAI Sporting Code & Competition Rules): 
http://www.fai.org/ipc-documents Sporting Code Section 5–2017 Edition 

http://www.fai.org/downloads/casi/SC_GS

Krav
Godkänd licens (minst B för alla). Friflygarsäker utrustning gäller för grenarna FF, 
VFS och Speed. För Speed ska man ha 2 st dytters.
För grenen FS-2 räcker det med A-cert 

Omgångar
Fyra omgångar för samtliga grenar. Reservdagen kommer att användas om inte alla 
hinner göra minst en omgång på lördagen. Minst en omgång krävs för att tävlingen 
ska avgöras. 

Uthoppshöjd
1000 meter +/- 50 meter för precisionsgrenarna
4000 meter +/- 50 meter för frifallsgrenarna
FS4 och FS2 hoppar från 3000m

Flygplan och fällningshastighet

http://sff.se/index.php/tavling/regler-bestammelser
http://www.fai.org/downloads/casi/SC_GS
http://www.fai.org/fai-documents


Vi flyger en DHC-2 MK III Beaver som tar tio hoppare åt gången. 
Fällningshastigheten är 80 knop +/- 5-10 knop. Tävlingsledningen kan komma att 
besluta sig för att använda ett annat flygplan.

Anmälan

Ni skickar er anmälan till: tavling@skydiveskane.se För att förenkla för alla kommer vi att 
lägga in deltagarna i manifestets datorsystem i förväg. Er anmälan behöver därför innehålla 
följande:

- Ditt fullständiga namn
- Namn på det lag du tävlar i
- Vilken gren du ska tävla i
- Ditt certnummer
- Ditt telefonnummer
- Din adress
- Din e-postadress
- Din uthoppsvikt
- Närmaste anhörig och telefonnummer till denne
- Om ni vill köpa måltider i kiosken (se rubriken “mat” längre ner)

Senast 1 juli vill vi sedan ha er anmälan och er betalning

Avgifter
Anmälningsavgiften är, som nämnts ovan, 350 kr. Detta inkluderar klubbens 
dagsavgifter och sätts in på klubbens bankgiro. Anmälningsavgiften går inte att få 
tillbaka.

Vi använder oss av ordinarie gästpris för hoppen, vilket är 154 kr för en låglift (1000 
meter) och 199 kr för lift till fullhöjd (4000 meter).

Kostnad per person vid 4 omgångar plus anmälningsavgiften blir då:

Frifallsgrenarna: 796 + 350 = 1146 kronor
Precision: 616 + 350 = 966 kronor

mailto:tavling@skydiveskane.se


Aktuell summa sätter ni in på klubbens bankgiro 633-0781. Märk inbetalningen med 
ditt certnummer och “DM”. Blir inte alla hopp gjorda kommer pengarna för de hoppen 
att betalas tillbaka till deltagaren. 

Tävlingsschema (med reservation för ändring)
Fredag    18.00 - 20.00: Incheckning              
               20.00: Lottning och briefing i klubbstugan
Lördag    8.00 Briefing i hangaren
               9.00: Tävlingsstart
               Tävlingen avslutas, senaste takeoff: 18.00 
Söndag   Reservdag

Tiderna är preliminära och kan komma att ändras.

Prisutdelning sker så snart som möjligt efter att tävlingen har avslutats.
            

Protestavgift
Protestavgiften är 500 kr. Den återbetalas om protesten bifalles. Om protesten avslås
tillfaller avgiften SFF:s tävlingsfond.

Boende
Vi erbjuder enklare boende i klubbens sovbaracker. Vi har drygt 50 sängplatser, och 
tillämpar systemet “först till kvarn”. Utöver det går det bra att slå upp tält på området. 

Mat
Frukost och lunch går att köpa i SFK:s kiosk. För att vi ska ha möjlighet att se till att 
det finns mat till alla som vill ha vill vi att ni anger i er anmälan om ni vill köpa mat i 
kiosken och i så fall vilka dagar och måltider. Betalning sker kontant eller med swish. 
I klubbstugan finns gemensamt kök där man kan laga egen mat. Det tar cirka 20 
minuter att köra från klubben till Kristianstad, där det finns gott om restauranger.

Kontakt
Tävlingschef: Julia Englund
0766-440600
tavling@skydiveskane.se

Varmt välkomna till Skånes Fallskärmsklubb!


